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 باب: فضیلت نماز -187

 فرماید: اهللا متعال می

لَوٰ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ َشا     ]٤٥: العنكبوت[  ﴾ُمنَكرِ ل
 ارد.د زشت و ناپسند باز می کارهايگمان نماز از  بی

 شرح
 ».باب: فضیلت نماز«گوید:  می» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

یابد و پس  شود و با سالم، پایان می ست که با تکبیر آغاز می نماز، عبادت معروفی
باشد و پیوند میان بنده و  ترین، برترین و سودمندترین رکن اسالم می از شهادتین مهم
ایستد و با او راز و نیاز و نیایش  می گاه اهللا؛ زیرا انسان در پیشپروردگار اوست

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿گوید:  میکه بنده  هنگامیکند؛  می  فرماید: می اهللا ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

َدِ� َ�بِْدي«  گوید: گاه که بنده می و آن ».:و ستایش کرد حمدام مرا  بنده«؛ یعنی: »مَحِ

 گوید: که بنده می . و زمانی»ام مرا ثنا گفت بنده«فرماید:  یاهللا م ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿

و چون بنده ». بزرگی یاد کرد ام مرا به بنده«فرماید:  می اهللا ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ  لِكِ َ�ٰ ﴿

این، ارتباط «فرماید:  ) میخداوند( ﴾٥ َتعِ�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿گوید: می

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿و وقتی بنده ». باشد یام م ي من و بنده دوطرفه ۡ ٱ َط لّصِ را تا  ﴾٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل

َل «فرماید:  خواند، اهللا می پایانش می
َ
این، «یعنی:  )1(.»َهَذا ِلَعبِْدي َوِلَعبِْدي َما َسأ

 ».سازم اش را برآورده می ي من است و من، خواسته درخواست بنده
ست که  و نیز کردار و گفتاري ار اوستبا پروردگنماز، گفتگو و راز و نیازِ انسان 

از همان ابتدا که انسان  لذاست؛  بیانِ عظمت االهیستایش و از آغاز تا پایانش، 
در  یعنی: اهللا »اهللا اكرب«کند.  را تعظیم و ستایش می اهللا، »اهللا اكرب«گوید:  می

ي ها تر است و آسمان علم، قدرت، چیرگی، عظمت و بزرگی، از همه چیز بزرگ
اسپند در دست هر یک از ماست؛ اي  سانِ دانه هفت زمین در دستش بهگانه و  هفت

 .ابوهریره زنقل ا به 395صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي  شود و زمین را با همه اش در دست راست او پیچیده می ي بزرگی ها با همه آسمان
گونه که یکی از ما، چیزي را در مشتش قرار  گیرد؛ آن اش در مشت خویش می بزرگی

گوید، با پروردگارش راز و نیاز  باراتی که میسپس نمازگزار با کلمات و عدهد.  می
بزرگی  و با زبان خویش او را به شود خَم می براي تعظیم پروردگارشکند و سپس  می
ایستد تا  آورد و می و سپس سرش را باال می »ُسبحاَن َر�ِّ العظيم«گوید:  ستاید و می می

نی که همان سجده افتادگی و فروتمیان رکنِ تعظیم که همان رکوع است با رکن 
ُموا ِ�يهِ «فرمود:  رو پیامبر باشد، فاصله باشد. از این می ُكوُع َ�َعظِّ ا الرُّ مَّ

َ
یعنی:  )1(.»فَأ

سپس براي فروتنی و افتادگی در  .»در رکوع عظمت و بزرگی پروردگار را بیان کنید«
ح سط ترین بخش بدنش را هم رود و واالترین و گرامی ، به سجده میبرابر اهللا

ُسبحاَن َر�ِّ «گوید:  گذارد و می اش را بر زمین می دهد و پیشانی پاهایش قرار می
کند و او را از  پاکی یاد می اش به را با صفت علو و برتري سان اهللا و بدین )2(»األىلع

 ها پستیي  همهگوید: پروردگارم، از  داند و به زبانِ حال می پاك می ها ي پستی همه
 ست. باشد و فراتر از هر چیزي پاك و منزّه می

خواهیم که اهمیت و ارزشِ  لذا نماز، عبادتی بس بزرگ است؛ از اهللا متعال می
را بیش از پیش برایمان نمایان سازد. در اهمیت، عظمت و ارزشمند بودن نماز در  آن

و امتش فرض نمود،  ي فرایضی که بر پیامبر همین بس که همه نزد اهللا
طور مستقیم در  را بدون واسطه و به آن بود؛ مگر نماز که اهللاي وحی  واسطه به

ترین شب براي  جا رسیده است، و نیز در گرامی باالترین مکانی که بشر به آن
بر خلیل خویش و امتش فرض نمود؛ این عبادت،  ، یعنی در شب معراج،پیامبر

روزي پنجاه  شبانه محبوب است که ابتدا در قدر اهمیت و ثواب دارد و براي اهللا آن
را از  ؛ اما به لطف خویش بر این امت آسان گرفت و آننمودفرض  نماز را نوبت

: یا اهللا! تو را حمد و احلمد َك اللّهّم لکاهش داد. روز به پنج نوبت  پنجاه نوبت در شبانه
 ي اهللا متعال است. ي حمد و ستایش ویژه سپاس. و همه

 .$عباس نقل از ابن به 479صحیح مسلم، ش:  )1(
 .نقل از حذیفه بن یمان به 772صحیح مسلم، ش:  )2(
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اي که مؤلف  اهللا متعال در آیهکه  ؛ از جمله اینداردنتایج بزرگ و ارزشمندي نماز، 
 فرماید: در ابتداي این باب یادآوري کرده است، می

لَوٰ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ َشا       ]٤٥: العنكبوت[  ﴾ُمنَكرل
 دارد. گمان نماز از کارهاي زشت و ناپسند باز می بی

ٓ َفحۡ لۡ ٱ﴿       بازي و امثال آن. جنس زشت مانند زنا و هم یعنی گناهان بسیار ﴾ءِ َشا
ۡ ٱوَ ﴿ ي  یعنی سایر کارهاي زشت و ناپسند که در زشتی و ناپسندي به پایه ﴾ُمنَكرل

دارد؛ اما چه  هر حال، نماز از کاري بسیار زشت و ناپسند باز می سد. به ر فواحش نمی
بینیم که  رو می د. از اینترین شکل باش کامل زمانی؟ زمانی که نماز، نمازي درست و به

کنیم و  هایمان احساس نمی خوانیم، اما هیچ دگرگونی و تحولی در دل هرچند نماز می
ها  رغبت نیست یا آن گونه که باید، نسبت به کارهاي زشت و ناپسند، بی هایمان آن دل

 خوانیم، نمازي نیست که از کارهاي زشت و ناپسند داند. زیرا نمازي که می را بد نمی
گمان نماز از کارهاي زشت و  اش حق است و بی باز بدارد؛ وگرنه، کالم اهللا، و وعده

کنی یا قلبت به معصیتی رغبت و  ي گناه می که اراده دارد. لذا هنگامی ناپسند باز می
رود؛  کلی از میان می خوانی، آن عالقه یا وسوسه به که نماز می یابد، همین گرایش می

 زي که از تو خواسته شده است و نمازي که براي اهللانماشرطی که  البته به
به نمازمان اهمیت دهیم خوانی، نمازي کامل باشد. بنابراین بر ما واجب است که  می

را به بهترین شکل ممکن، با رعایت ارکان، شرایط، واجبات  و در حد توان خویش آن
 دارد. سند باز میجاي آوریم. چنین نمازي از کارهاي زشت و ناپ و مستحباتش به

سیرت فرموده است: هرکس که نمازش او را از کارهاي  یکی از گذشتگان نیک
خود  اهللا -گرداند.  زشت و ناپسند باز ندارد، نمازش او را از اهللا متعال دورتر می

نماز  زي نیست که از ما خواسته شده است.زیرا چنین نمازي، آن نما –رحم بفرماید. 
به تمام معنا ست که  ایم، نمازي که به اداي آن دستور داده شده اي مطلوب و پسندیده

ایستادند، همه چیز را از یاد  نماز میکه به  هنگامی سلف صالح معموالًنماز باشد. 
که یکی از  شدند. چنان رفتند و محوِ عبادت می فرو می بردند و تنها در یاد اهللا می

قانقاریا، (قانقاریا شد؛  بیماريِدچار  /فقهاي مشهور تابعین به ناِم عروه بن زبیر
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 عضوکه از میان رفتن تدریجی  نوعی عفونت یا مردگیِ بخشی از بافت بدن است
را در پی دارد و گاه براي جلوگیري از پیشرفت بیماري و سرایت آن به سایر  مبتال

ایند؛ را قطع نم . اطبا تصمیم گرفتند که پاي عروه)کنند بدن، عضو مبتال را قطع می
داشت و این، تصمیم اطبا را با مشکل مواجه ني بیهوشی وجود دارودر آن زمان 

که وارد نماز  به طبیبانش گفت: اجازه دهید تا نماز بخوانم؛ همین ساخت. عروه می
نکرد؛  شدم، پایم را قطع کنید. اطبا همین کار را کردند و عروه، هیچ دردي احساس

او مشغول بود و وقتی قلب انسان، محوِ چیزي شود،  زیرا قلبش به یاد اهللا و ذکرِ
ها و باربرها را ببینید که کامیونی را بار یا تخلیه  متوجه چیزِ دیگري نیست. حمال

ها زخمی گرد؛ اما چون مشغولِ کار  پا یا دست یکی از آن است کنند و ممکن می
هنگام احساس درد یابد، در آن  شود و وقتی کارش پایان می است، اصالً متوجه نمی

که همانند  لذا انسان باید در نمازش با اهللا باشد و در یاد او فرو رود؛ نه اینکند.  می
ایستد،  که انسان به نماز می بسیاري از ما، حواسش به چپ و راست برود. هنگامی

گوید:  آید و می کند و شیطان به سراغش می هاي فراوانی به ذهنش خطور می وسوسه
یاد آور و این کار و آن کار را انجام بده! این، در نماز  ع و فالن مسأله را بهفالن موضو

رساند که از نمازش  در حالی به پایان میکند و گاه انسان نمازش را  خلل ایجاد می
 شود. عمر گردد و تکلیف از او برداشته می فهمد؛ اگرچه نمازش ادا می هیچ نمی

دهی لشکر، جزو جهاد  کرد؛ البته سامان دهی می مانلشکر اسالم را در نماز تجهیز و سا
رو اهللا  . از اینباشد میدر ضمن نماز، جایز  اهللا و جهاد در راه استدر راه اهللا متعال 

در حالی که  . لذا عمررا براي مسلمانان مشروع فرموده است» نماز خوف« ،متعال
لشکر اسالم را رفت،  در نمازش حضور قلب داشت و حواسش به چپ و راست نمی

هد ي ما را در شمار کسانی قرار د مهخواهیم که ه از اهللا متعال می کرد. دهی می سامان
پروردگارمان دارد و از  که نمازشان، آنان را از کارهاي زشت و ناپسند باز می

 کنیم که نمازهایمان را بپذیرد؛ همانا او بر هر کاري تواناست. درخواست می
*** 
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يب ه -١٠٤٩
َ
ْو أنَّ َ�ْهًرا بَِباِب «يقوُل:  قال: َسِمْعُت رسوَل اهللا ر�رةوعن أ

َ
أَرأْ�ُتْم ل

ٌء؟ َْس َمرَّاٍت، َهْل َ�ْبىَق ِمْن َدَرنِه يَشْ َحِدُ�ْم َ�ْغتَِسُل ِمْنُه لُكَّ يَْوٍم مخَ
َ
قالوا: ال َ�ْبىَق ِمْن » أ

اَل: 
َ
ٌء، ق َواِت اخَلْمِس �َ «َدَرنِه يَشْ

َ
ل ذلَِك َمَثُل الصَّ

َ
 )1([متفق علیه] ».ْمُحو اُهللا بِِهنَّ اخَلَطايَاف

به من بگویید: اگر «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:
اي جلوي منزل یکی از شما باشد و او روزي پنج بار خود را با آن بشوید، آیا  رودخانه

ماند. فرمود:  بدنش باقی نمی گفتند: هیچ چرکی از» ماند؟ چیزي از چرك بدنش باقی می
 ».برد ها گناهان را از میان می گانه نیز چنین است که اهللا با آن مثالِ نمازهاي پنج«

اَل رسوُل اهللا وعن جابرٍ  -١٠٥٠
َ
َمَثِل َ�ْهٍر َجاٍر : «قال: ق

َ
واِت اخَلْمِس ك

َ
ل َمَثُل الصَّ

َْس َمرَّاٍت َ�ْمٍر ىلَعَ بَاِب أَحِدُ�ْم َ�ْغتَِسُل ِمْنُه لُكَّ يَ   )2([روایت مسلم] ».وٍم مخَ
گانه، مانند رود  الِ نمازهاي پنجثم«فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:

بار خود را با پنج  روزيو او  از شماست هر یکست که مقابل منزل   ب و روانیپرآ
 ».شوید آن می

ةٍ  وعن ابن مسعود -١٠٥١
َ
 انلَّيِبَّ  أنَّ رَُجالً أَصاَب ِمن اْمرَأ

َ
أىت

َ
ًة، ف

َ
ْبل

ُ
�  أنَْزَل

َ
أْخرَبَهُ ف

َ
ف

:
َ

قِمِ ﴿ اُهللا َ�َعاىل
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ َطَرَ�ِ  ةَ لصَّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  تِ َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ  ِل� �َّ  ﴾اتِ  َٔ لسَّ

يل هذا يا رسوَل   ]١١٤: هود[
َ
مَّيت«؟ قال: اهللافقال الرَُّجُل: أ

ُ
 )3([متفقٌ علیه] ».لُكِهمْ  جِلَميِع أ

آمد و  گوید: مردي، زنی را بوسید و سپس نزد پیامبر می مسعود ابن ترجمه:

قِمِ ﴿ ماجرا را گفت (و اظهار ندامت کرد). اهللا متعال، این آیه را نازل فرمود:
َ
لَوٰ ٱ َوأ  ةَ لصَّ

ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ َطَرَ�ِ  ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  تِ َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ  ِل� �َّ آن مرد گفت: اي  )4(.﴾اتِ  َٔ لسَّ

 .667؛ و صحیح مسلم، ش: 528صحیح بخاري، ش:  )1(
 آمده است. (مترجم)] 434ي  شماره تر به . [این حدیث پیش668صحیح مسلم، ش:  )2(
 439ي  تر به شماره . [این حدیث پیش2763؛ و صحیح مسلم، ش: 526صحیح بخاري، ش:  )3(

 گذشت. (مترجم)]
ها  ها، بدي گمان نیکی پا دار. بیدر آغاز و پایان روز و پاسی از شب نماز را بر«. یعنی: 114 هود: )4(

 ».برند را از میان می
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ي امت  خیر؛) شامل حالِ همه«(ي من است؟ فرمود:  خدا! آیا این حکم، ویژه رسول
 ».شود من می

يب هر�رة -١٠٥٢
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
 «ق

َ
َواُت اخَلْمُس، َواجُلُمَعُة إىِل

َ
ل الصَّ

اَرٌة لَِما بَيَْنُهنَّ  فَّ
َ
َبائِرُ اجُلُمَعِة، ك

َ
ْم تُغَش الك

َ
 )1([روایت مسلم] ».، َما ل

گانه و نماز جمعه  نمازهاي پنج«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ست که در  ي گناهانی ي دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدي، هر یک کفاره تا جمعه
 ».ز شده باشدشرطی که از گناهان کبیره پرهی بهشود؛ البته  ها انجام می میان آن

انَ  -١٠٥٣ َما ِمْن اْمرٍِئ ُمْسلٍِم «َ�ُقوُل:  قال: َسِمْعُت رسول اهللا وعن عثماَن بِن عفَّ
َها ِمَن 

َ
ْبل

َ
اَرةً لَِما � فَّ

َ
 اَكنَْت ك

َّ
وَ�َها، إِال

ُ
ُتوَ�ٌة َ�ُيْحِسُن ُوُضوءها وَُخُشوَ�َها َوُرك

ْ
رُْضُهُ َصالٌَة َمك

َ
حت

 
َ
ْم تُؤَت ك

َ
نُوب َما ل هُ اذلُّ

َّ
ْهَر لُك  )2([روایت مسلم] ».بِ�ٌة، َوذلَِك ادلَّ

هر مسلمانی «فرمود:  شنیدم که می اهللا از رسولگوید:  می عثمان بن عفان ترجمه:
ي درست و کاملی بگیرد و خشوع و رکوع نمازش وضووقت نماز فرض فرا رسد و او که 

ي  شده باشد، این نماز کفارهجاي آورد، در صورتی که مرتکب گناه کبیره ن نیکی به را به
 )3(».ست تر انجام داده است و این فضیلت، براي همیشه جاري ست که پیش گناهانی

 شرح
گانه را به  نمازهاي پنج ي فضایل نماز است، پیامبر در این احادیث که درباره

ي روان و پرآبی تشبیه کرده است که انسان روزي پنج بار خود را در آن  رودخانه
گانه نیز  نمازهاي پنج ماند. ید و در نتیجه هیچ چرکی بر بدنش باقی نمیشو می

که هیچ گناهی بر انسان  برد تا این گونه است؛ یعنی گناهان انسان را از میان می همین
تر گفتیم، این  گونه که پیش شود. اما همان ماند و انسان از گناهان، پاك می باقی نمی

آورد و  را با حضور قلب به جا می که انسان آن ست ي نمازِ کاملی فضیلت درباره

 آمده است. (مترجم)] 132ي  شماره تر به . [حدیثی به همین مضمون پیش233صحیح مسلم، ش:  )1(
 .228صحیح مسلم، ش:  )2(
 ي گناهان صغیره است. [مترجم] یعنی کارهاي نیک و شایسته، کفاره )3(
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کند که در حال راز و نیاز با اهللا متعال است؛ لذا اگر نماز،  هنگامِ نماز احساس می
 کامل باشد، این پاداش بزرگ را در پی دارد.

هر چنین نماز جمعه، این است که  گانه و هم یکی دیگر از فضایل نمازهاي پنج
شرطی که از گناهان  شود؛ البته به ها انجام می که در میان آن ست ي گناهانی یک، کفاره

ي  ي گناهان صغیره است و کفاره گانه، کفاره کبیره پرهیز شده باشد. لذا نمازهاي پنج
باشد.  گناهان کبیره نیست؛ مثًال تقلب و نیرنگ در داد و ستد، جزو گناهان کبیره می

هرکس، تقلب کند، از من «یعنی:  )1(.»َس ِم�ِّ يَمن َغشَّ فَلَ «فرموده است:  زیرا پیامبر
آورد، این  اش را به جا می گانه لذا انسان متقلبی که نمازهاي پنج». (پیرو من) نیست

شود؛ زیرا تقلب، گناه کبیره  اش در داد و ستد بخشیده نمی بازي گناه او، تقلب و حقه
 باشد؛ زیرا پیامبر میاست. سوگند دروغ در داد و ستد نیز یکی ازگناهان کبیره 

يِهم، َولُهْم  اهللاثالثٌة ال يَُ�لُِّمُهُم «فرموده است:  ْهم، َوال يَُز�ِّ
َ

يَْوَم الِقيَامة، وال َ�نُْظُر إِيل
يلٌم: َعَذاٌب 

َ
َعتَُه بِاحلَلِف الاكِذِب أ

ْ
سه گروه هستند «یعنی:  )2(.»الُمسِبل، واملنَّاُن َوالُمنِْفُق ِسل

ها را پاکیزه  کند، آن گوید، به آنان نظر نمی ها سخن نمی با آنکه اهللا، روز قیامت 
کند، [یعنی کسی  کسی که اسبالِ ازار میذاب دردناکی خواهند داشت: گرداند و ع نمی

در برابر  -دهد] کسی که  تر از دو قوزك پایش قرار می که شلوار یا لباسش را پایین
فروش   االیش را با سوگند دروغ بهگذارد، و کسی که ک منت می -اش به دیگران نیکی

تر از دو قوزك پایش  چنین مردي که لباسش را از روي تکبر، پایین هم ».رساند می
شود.  دهد، مرتکب گناه کبیره شده است و این گناه، با اداي نماز، آمرزیده نمی قرار می

ه کبیره ست: این عمل، یعنی اسبال ازار، حتی اگر از روي تکبر هم نباشد، گنا گفتنی
ي چنین گناهی نیست. غیبت نیز یکی از گناهان کبیره است؛  و اداي نماز، کفاره است

ي  کند، نمازِ ظهرش، کفاره ي نماز صبح تا ظهر، از کسی غیبت هلذا اگر کسی در فاصل
ي  بار و درباره زیرا غیبت، جزو گناهان کبیره است؛ اگرچه یک این غیبت نخواهد بود.
، غیبت این است که پشت سِر برادرت یا ي پیامبر فرموده به .یک نفر صورت بگیرد

 .ابوهریره نقل از به 101صحیح مسلم، ش:  )1(
آمده است.  798ي  شماره تر به . [این حدیث پیشنقل از ابوذر به 106صحیح مسلم، ش:  )2(

 (مترجم)]
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چه  پرسید: اگر آن شخصی. آید وي سخنانی بگویی که خوشَش نمیي  درباره
إْن اكَن ِ�يِه ما تُقوُل َ�َقِد اْ�تَبْته، و�ْن «گویم، در او وجود داشته باشد، چه؟ فرمود:  می

گویی در او وجود دارد،  چه می اگر آن«یعنی:  )1(.»لَْم يُ�ن ِ�يِه ما َ�ُقوُل َ�َقْد بهتَّهُ 
گناه غیبت به  ».اي اي؛ و اگر آن صفت در او نباشد، بر او بهتان بسته غیبتش را کرده

آثار و پیامدهاي آن بستگی دارد؛ مثالً غیبت علما، بدتر و شدیدتر از غیبت سایر مردم 
ي مردم،  از غیبت تودهاست و غیبت حکام و مسؤوالن و کارگزاران حکومتی نیز 

ها از برخی از  هایی که در آن اعالمیهباشد. لذا پخش و نشر  بدتر و شدیدتر می
یرا باعث ز، غیبت و جزو گناهان کبیره است؛ شود مسؤوالن با ذکر نامشان بدگویی می

هایی از آنان غیبت شده است،  اعالمیهکه در چنین  شود که مردم نسبت به کسانی می
گناه . لذا شوب و نابسامانی در سطح جامعه خواهد بودساز آ و این، زمینهبدبین شوند 

به نشر و پخش چنین باشد و هرکس  مراتب بدتر و شدیدتر می بهمسؤوالن، غیبت از 
باشد و مرتکب گناه کبیره شده است؛ لذا هم گناه  ی بپردازد، گنهکار مییها اعالمیه

 و شوند. هایی متأثر می از چنین اعالمیه غیبت بر گردنِ اوست و هم گناه کسانی که
اي از غیبت و تهمت هستند؛ یعنی  ست که آمیزه هایی بدتر از این، نشر و پخش اعالمیه

 ها به مسؤوالن، بهتان باشند و هم در آن هاي واقعی می هم حاوي مسایل و موضوع
راستی  یا بههایی چه سودي دارد؟ آ زنند. عالوه بر این، نشر و پخش چنین اعالمیه می

گردد. از  تر می شود؟ به گمانم، هرگز؛ بلکه شرایط و مسایل، وخیم مشکالت، حل می
دانیم و هرکس  هایی را غیبت و از گناهان کبیره می رو نشر و پخش چنین اعالمیه این

. آري! اگر هایی داشته باشد، گنهکار است هر نقشی در نشر و توزیع چنین اعالمیه
تر  وقت این موضوع، ساده شود، آن نین کارهایی مشکالت حل میدانستیم که با چ می
دهد و این، هرج و  ؛ اما این کارها، بدبینی مردم نسبت به مسؤوالن را افزایش میبود

 تري را در پی خواهد داشت. مرج و نابسامانی بیش
*** 

 .نقل از ابوهریره به 2589صحیح مسلم، ش:  )1(
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يب موىس -١٠٥٤
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللا عن أ

َ
[متفقٌ  ».ْن َص�َّ الرَبَْديِْن َدَخَل اجَلنَّةَ مَ «ق

 )1(علیه]
کسی که نماز صبح و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی اشعريترجمه: 

 ».شود عصر را بخواند، وارد بهشت می

يب زه� ُعمارة بن ُرَؤْ�َبةَ  -١٠٥٥
َ
ْن يَلَِج «َ�ُقوُل:  قاَل: َسِمْعُت رسوَل اهللا وعن أ

َ
ل

ْبَل ُغُرو�َِهاانلَّ 
َ
ْمِس َو� وِع الشَّ

ُ
ْبَل ُطل

َ
 )2([روایت مسلم] ».اَر أَحٌد َص�َّ �

فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوزهیر، عماره بن رؤَیبه ترجمه:
کسی که پیش از طلوع خورشید و قبل از غروبِ آن نماز بگزارد، وارد آتشِ( دوزخ) «

 ».شود نمی
 جاي آورد.] ماز صبح و عصر را به[نووي: یعنی ن

 شرح
ي فضیلت نماز صبح و عصر  بابی درباره» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

ها و فضایلی دارند که سایر نمازها ندارند. اهللا  ؛ این دو نماز، ویژگیگشوده است
 فرماید: ي نماز صبح می متعال درباره

قِمِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ أ لُوكِ  ةَ لصَّ مۡ ٱ ِ�ُ ۡ ٱ َغَسقِ  َ�ٰ إِ  ِس لشَّ  رِ َفجۡ لۡ ٱ َءانَ قُرۡ  إِنَّ  رِ� َفجۡ لۡ ٱ َءانَ َوقُرۡ  لِ �َّ

     ]٧٨: اإلرساء[  ﴾٧٨ اُهودٗ َمشۡ  َ�نَ 
گمان خواندن  از زوال خورشید تا تاریکی شب نماز را برپا دار و نماز صبح را به جاي آور. بی

 نماز صبح با حضور فرشتگان است.

و  ماز صبح است که در حضور اهللاضیلت بسیار بزرگی براي نفاین، 
شود. نماز صبح از جهتی دیگر نیز از سایر نمازها متمایز  فرشتگانش انجام می

آمده  134ي  شماره تر به . [این حدیث پیش635؛ و صحیح مسلم، ش: 574صحیح بخاري، ش:  )1(
 است. (مترجم)]

 .2995، ش: صحیح مسلم )2(
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اش تا نماز عشاي  . فاصلهباشد؛ یعنی از لحاظ وقتش که جدا از سایر نمازهاست می
ي نخست روز فاصله  ي نیمه اندازه ي دوم شب است و با نماز ظهر، به گذشته، نیمه

تا طلوع وقت نماز عشا یابد و  ي شب پایان می زیرا وقت نماز عشا، در نیمهدارد؛ 
ي  شود و نیمه شب، وقت نماز عشا تمام می زمان با نیمه ادامه ندارد. یعنی همدم  سپیده
توفیقشان  وقت نماز عشا نیست؛ بلکه براي کسانی که اهللاي شب،  مانده باقی
روز،  لوع خورشید تا زوال آن، یعنی تا نیماز طچنین  دهد، زمان تهجد است. هم می

لذا  ؛ بلکه زمان نمازِ نافله از قبیلِ نماز ضحی (چاشت) است.وقت نماز فرض نیست
که با حضور فرشتگان است و  نماز صبح دو امتیاز و ویژگی خاص دارد: نخست این

ز پیش از ؛ یعنی نه به نماه از لحاظ وقتش متمایز و جدا از سایر نمازهاستک دوم این
نماز عصر نیز  نماز عصر.به و نه به نماز بعدي، یعنی متصل است خود (نماز عشا) 

نماز «از در قرآن کریم گونه که  ست، متمایز است. همان بدان سبب که نمازِ میانی

لَوٰ ٱوَ ﴿به عنوان  »عصر ۡ ٱ ةِ لصَّ ي  یاد شده است؛ اهللا متعال ضمن دستور به همه ﴾َطيٰ وُسۡ ل
 بندي بر نماز عصر فرمان داده و فرموده است: ر ویژه به پايطو نمازها، به

﴿ ٰ�َ ْ ٰ ٱ َ�َ  فُِظوا لََ� لَوٰ ٱوَ  تِ لصَّ ۡ ٱ ةِ لصَّ ْ  َطيٰ وُسۡ ل ِ  َوُقوُموا َّ�ِ  ٰ       ]٢٣٨: البقرة[  ﴾٢٣٨ نِتِ�َ َ�
بند باشید و خاشعانه در پیشگاه اهللا (به عبادت)  ویژه نماز عصر، پايبر تمام نمازها و به 
 یستید.با

﴿ ٰ�َ ْ ٰ ٱ َ�َ  فُِظوا لََ� ي  ندي بر همهیبي پا فرمانی عمومی و کلی درباره ﴾تِ لصَّ

لَوٰ ٱوَ ﴿ نمازهاست؛ اما ۡ ٱ ةِ لصَّ ندي بر نماز عصر یبي پا ، فرمانی ویژه درباره﴾َطيٰ وُسۡ ل
طور خاص ذکر شده  خاطر فضیلت و امتیازي که دارد، به سان نماز عصر به بدین است.

هاي مشترکی نیز با نماز صبح دارد؛ از جمله:  از عصر، فضایل و ویژگیاست. البته نم
 در این باب به آن اشاره کرده است: /چه که مؤلف آن

در متنِ این ». شود کسی که نماز صبح و عصر را بخواند، وارد بهشت می« -1
سرماست؛ یعنی دو نمازي که  آمده که به معناي دو نمازِ »بَْرديِْن «ي  حدیث، واژه

روز است. زیرا نماز صبح در سردترین وقت شب  وقتشان، در سردترین زمان شبانه
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َمْن «فرمود:  اهللا رو رسول باشد و نماز عصر نیز در سردترین زمان روز. از این می
کسی که نماز صبح و عصر را بخواند، وارد بهشت : «»َص�َّ الرَبَْديِْن َدَخَل اجلَنَّةَ 

 ».شود می
کسی که پیش از طلوع خورشید و قبل از «خبر داده است:  برچنین پیام هم -2

در این حدیث نیز به فضیلت ». شود غروبِ آن نماز بگزارد، وارد آتشِ( دوزخ) نمی
 نمازهاي صبح و عصر اشاره شده است.

ندي کند، نوید ورود به یبحدیث نخست، به کسی که بر نمازهاي صبح و عصر پا
داند.  رفتن چنین کسی به دوزخ را منتفی میدهد و حدیث دوم،  بهشت را می

 فرماید: ي اهللا متعال است که می بنديِ این دو حدیث، همانند این فرموده جمع

دۡ  �َّارِ ٱ َعنِ  زِحَ زُحۡ  َ�َمن﴿
ُ
     ]١٨٥: آل عمران[  ﴾َفازَ  َ�َقدۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ِخَل َوأ

 ه رستگار است.تحقیق ک دور گردد و وارد بهشت شود، به خدوزپس هرکس از آتش 

ي نمازها،  خواهیم که ما را در شمارِ کسانی قرار دهد که بر همه از اهللا متعال می
کنند و از او مسألت داریم که ما را بر آتش دوزخ حرام  بندي می ویژه نماز عصر پاي به

 شک که اهللا بر هر کاري تواناست. بگرداند و نعمت بهشت را بر ما ارزانی بفرماید؛ بی
*** 

اَل رسول اهللا وعن ُجْنُدِب بن سفيانٍ  -١٠٥٦
َ
ِة : «قاَل: ق ْبَح َ�ُهَو يف ِذمَّ َمْن َص�َّ الصُّ

تِِه �يَِشءٍ  َبنََّك اُهللا ِمْن ِذمَّ
ُ
اْ�ُظْر يَا اْ�َن آَدَم، ال َ�ْطل

َ
 )1([روایت مسلم] ».اهللاِ، ف

ا نماز صبح ر هرکس«فرمود:  اهللا گوید: رسول می سفیانجندب بن ترجمه: 
ي  که اهللا، درباره اي فرزند آدم! مواظب باشبخواند، در پناه و حمایت اهللا است؛ پس 

 ».تو مطالبه نکنداي، چیزي از  عهد و پیمان خویش با چنین بنده

يب هر�رة -١٠٥٧
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
ْيِل، : «قال: ق

َّ
ُبوَن �ِيُ�ْم َمالَئَِ�ٌة بِالل

َ
َ�َتَعا�

ِيَن بَاتُوا �ِيُ�ْم، َوَمالَئَِ�ٌة بِانلَّ 
َّ

، ُ�مَّ َ�ْعُرُج اذل ْبِح َوَصالَةِ الَعرْصِ َهارِ، َو�َْتِمُعوَن يف َصالَةِ الصُّ

آمده است؛  تر نیز روایتی به همین مضمون از جندب بن عبداهللا . [پیش657صحیح مسلم، ش:  )1(
 . (مترجم)]237ي  نگا: حدیث شماره
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ُهُم اُهللا 
ُ
ل
َ
يَْسأ

َ
ُم بِِهْم  -ف

َ
ُتْم ِعَبادي -َوُهَو أْعل

ْ
ْيَف تََر�

َ
ونَ ك

ُ
يُقول

َ
وَن، ؟ ف

ُّ
َناُهْم َوُهْم يَُصل

ْ
: تََر�

و
ُّ
 )1([متفقٌ علیه] ».نَ وَأتَيَْناُهْم َوُهْم يَُصل

فرشتگانی در شب و فرشتگانی «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ها) در نماز صبح و نماز عصر با هم  ي این آیند و (همه در روز، پیاپی به میان شما می

روند و  اند، باال می که شب را در میان شما گذرانده شوند؛ سپس آنان جا جمع می یک
پرسد: بندگانم را در چه حالی ترك کردید؟  نان میاز آ -که داناتر است در حالی -اهللا 
گاه که نزدشان  گزاردند، ترك گفتیم و آن ایشان را در حالی که نماز میگویند:  می

 ».رفتیم، مشغول نماز بودند

نَّا ِعْنَد انلَّيِبِّ  وعن جر�ر بن عبد اهللا ابَلَج�ِّ  -١٠٥٨
ُ
َة َ�َنَظَر إِ  قال: ك

َ
ْل  الَقَمِر يلَ

َ
ىل

إِن «ابَلْدرِ، َ�َقاَل: 
َ
َما تََرْوَن َهَذا الَقَمَر، ال تَُضاُموَن يف ُرْؤ�َتِه، ف

َ
وَن َر�َُّ�ْم ك إنَُّ�ْم َسرَتَ

وا
ُ
َعل

ْ
ا�

َ
ْبَل ُغُرو�َِها، ف

َ
ْمِس َو� وِع الشَّ

ُ
ْبَل ُطل

َ
ُبوا ىلَعَ َصالٍَة �

َ
[متفقٌ  ».اْسَتَطْعُتْم أْن ال ُ�ْغل

 )2(علیه]
ةَ «و� رواية:  َة أْرَ�َع َعرْشَ

َ
ْل  الَقَمِر يلَ

َ
 ».َ�َنَظَر إىِل

اه شبِ بودیم؛ به م گوید: نزد پیامبر می جریر بن عبداهللا بجلی ترجمه:
بدون هیچ مزاحمتی گونه که این ماه را  شما همان«چهارده نگریست و فرمود: 

توانید سعی کنید که نمازِ پیش از  ، تا میخواهید دید؛ پسنیز بینید، پروردگارتان را  می
را از  )عصرنماز پیش از غروبِ آن، (یعنی نمازو  )صبحطلوع خورشید، (یعنی نماز 

 ».دست ندهید

اَل رسول اهللا وعن بَُرْ�َدة -١٠٥٩
َ
هُ : «قاَل: ق

ُ
 ».َمْن تََرَك َصالََة الَعرْصِ َ�َقْد َحبَِط َ�َمل

 )3([روایت بخاري]
کسی که نماز عصر را ترك کند، «فرمود:  اهللا د: رسولگوی می بریده ترجمه:

 ».شود می تباهي کارهاي نیکش  همه

 .632؛ و صحیح مسلم، ش: 555صحیح بخاري، ش:  )1(
 .633)؛ و صحیح مسلم، ش: 573، 554صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .553صحیح بخاري، ش:  )3(
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 شرح
ي فضیلت نماز صبح و عصر است؛ در حدیث نخست آمده  این احادیث درباره

هرکس نماز صبح را بخواند، در پناه و حمایت اهللا است؛ «فرمود:  است که پیامبر
ي عهد و پیمان خویش با چنین  اهللا، دربارهپس اي فرزند آدم! مواظب باش که 

کردارِ بدي آغاز نکنید که یعنی: صبحِ خود را با ». اي، چیزي از تو مطالبه نکند بنده
را در پی داشته باشد و باعث شود که اهللا متعال، شما را  خشم و نارضایتیِ اهللا

بیم: نماز صبح، یا جاست که در می ي عهد و پیمانِ خویش مؤاخذه نماید. این درباره
هاي روزانه است؛ چون  ي فعالیت براي همهسانِ کلیدي براي نمازهاي روز و بلکه  به

چه که  باشد که با عمل به دستورات االهی و دوري از آن می پیمانِ بنده با اهللا
 بپردازد. برداري از پروردگار تعالی نهی فرموده است، به اطاعت و فرمان باري

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: از صبح و عصر میاز دیگر فضایلِ نم
که پیاپی  شماري از فرشتگانش را بر بندگان خویش گماشته استاهللا متعال،  -1
؛ اما هنگامِ نماز صبح و نماز کنند نزد بندگان هستند و از آنان حفاظت مینوبت  و به

را در میان دسته از فرشتگان که شب  گاه آن شوند و آن عصر، همه با هم جمع می
پرسد:  که داناتر است، از آنان می روند و اهللا اند، باال می بندگان االهی سپري کرده

این پرسشِ اهللا متعال، براي بیان شرافت  بندگانم را در چه حالی ترك کردید؟
داند که فرشتگان،  پوشیده نیست و می باشد؛ زیرا هیچ چیزي بر اهللا بندگانش می

؛ پس داند اند؛ زیرا او، هر نهان و آشکاري را می الی ترك کردهبندگانش را در چه ح
 شرافت بندگانش را نمایان سازد. فرشتگانپرسد تا فضیلت و  این سؤال را می

که نزدشان رفتیم، مشغول نماز بودند و وقتی ترکشان کردیم، در  هنگامی«گویند:  می
ي شب و در ابتداي روز نزد زیرا فرشتگان در ابتدا .»خواندند آن هنگام نیز نماز می

روند و اهللا متعال  اي باال می آیند و دسته اي از فرشتگان فرود می آیند؛ دسته بندگان می
گر  فرود و صعود فرشتگان را در دو وقت صبح و عصر قرار داده است؛ و این، بیان

بر بندي  ست که بر پاي فضیلت این دو نماز است؛ زیرا نمازِ عصر، همان نمازِ میانی
 گردد. طور ویژه تأکید شده است و نماز صبح نیز با حضور فرشتگان انجام می آن به
 ست که جریر بن عبداهللا بجلی یکی دیگر از فضایل این دو نماز، حدیثی -2

چهارده نگریست و فرمود: به ماه شبِ  گوید: پیامبر روایت کرده است؛ وي می
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بینید، پروردگارتان را نیز  مزاحمتی می گونه که این ماه را بدون هیچ شما همان«
 ».توانید سعی کنید که نماز صبح و عصر را از دست ندهید خواهید دید؛ پس، تا می

بینند و این حدیث، بدین  یعنی: روز رستاخیز، مؤمنان در بهشت پروردگارشان را می
 هللاباشد؛ زیرا هیچ چیز شبیه اهللا نیست و ا ، شبیه ماه میمعنا نیست که اهللا

فرموده است:  پیامبر تر و فراتر از این است که مانند مخلوقاتش باشد. بزرگ
ِقهِ «

ْ
ُه ِمْن َخل ِْه برََصُ

َ
ْحَرقَْت ُسبَُحاُت وَْجِهِه َما اْ�تََ� إِيل

َ
یعنی:  )1(.»ِحَجابُُه انلُّوُر، لَْو َكَشَفه أل

، این مانع را بردارد، شود، نور است و اگر اهللا متعال چه مانع دیدن پروردگار می آن«
مشاهده یا دیدن، تنها وجه شباهت  لذا ».سوزاند ها را می ي آفریده انوار جاللش همه

طور حقیقی اهللا را خواهند  باشد که در این حدیث، ذکر شده است. یعنی مؤمنان، به می
 بیند. اه شب چهارده را آشکارا میطور که انسان، م دید، همان
گواراترین نعمت بهشت که هیچ نعمتی با آن برابري  ترین و ست: بزرگ گفتنی

رو اهللا متعال  و نگریستن به سیماي اوست؛ از اینکند، نعمت دیدن پروردگار  نمی
 فرماید: می

ِينَ ﴿ حۡ  ّلِ�َّ
َ
ْ أ ٞ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ َسُنوا     ]٢٦:  يونس[  ﴾َوزَِ�اَدة

 .) است=دیدارِ اهللا متعال( بهشت) و پاداشی افزون بر آن =براي نیکوکاران بهترین پاداش (

ٞ ﴿ پیامبر که اسم  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ﴿ را به دیدارِ اهللا متعال تفسیر نموده است. ﴾َوزَِ�اَدة
که اسم تفضیل » احسن«باشد؛ مانند  تفضیلِ مؤنث است، به معناي بهترین پاداش می

ٞ ﴿یا صفت برترین براي مذکر است.  پاداش؛  یعنی پاداشی افزون بر بهترین ﴾َوزَِ�اَدة
این حقیقت را بیان  باشد. رسول اهللا می این پاداشِ افزون، همان نگریستن به اهللا

فرمود که ما پروردگارمان را آشکارا و بدون هیچ مزاحمتی همانند شبِ چهارده 
ر را از توانید سعی کنید که نماز صبح و عص پس، تا می«گاه فرمود:  بینیم و آن می

جاي  طور کامل به توانید، بکوشید که این دو نماز را به ی؛ یعنی: تا م»دست ندهید
جمله: اداي این دو نماز با جماعت است. لذا روشن شد که اداي نماز  آورید که از آن

؛ آیا چیزي باشد می صبح و عصر به نحو احسن، یکی از اسبابِ نگریستن به اهللا

 .نقل از ابوموسی به 179یح مسلم، ش: صح )1(
                                           



 19   باب: نماز صبح و عصر

بر نماز صبح و  ،رگز؛ پستر و ارزشمندتر از دیدارِ اهللا متعال وجود دارد؟ ه بزرگ
 بنگري. هاي پرنعمت به اهللا بندي کن تا روز رستاخیز در بهشت عصر پاي

را  هرکس آن«هاي منحصر به فرد نماز عصر، این است که:  یکی از ویژگی -3
زیرا نماز عصر، اهمیت فراوانی دارد. ». رود ي کارهاي نیکش هدر می ترك کند، همه

ویژه ترك نماز  اند که ترك نماز، به یث چنین استدالل کردهبرخی از علما، از این حد
عصر، کفر است؛ زیرا تنها ارتداد و برگشتن از دین، سبب باطل شدن یا هدر رفتن 

 فرماید: می گونه که اهللا کارهاي نیکوست. همان

ۡ�َ  َولَوۡ ﴿
َ
ْ أ ا ُهمَ�نۡ  َ�َبَِط  ُ�وا ْ  مَّ     ]٨٨: األنعام[  ﴾ ٨٨ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 شود.و اگر شرك بورزند، اعمالشان نابود می

 فرماید: و می

ْوَ�ٰٓ  َ�فِرٞ  َوُهوَ  َ�َيُمۡت  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَِددۡ يَرۡ  َوَمن﴿
ُ
عۡ  َحبَِطۡت  �َِك فَأ

َ
 ِ�  لُُهمۡ َ�ٰ أ

�ۡ ٱ ْوَ�ٰٓ  ِخَرةِ� �ٱوَ  َيا�ُّ
ُ
ۡص  �َِك َوأ

َ
ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  �َّارِ� ٱ ُب َ�ٰ أ      ]٢١٧: البقرة[  ﴾٢١٧ ِ�ُ

و اعمالِ آن دسته از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، در دنیا و آخرت بر باد 
 مانند.اند و براي همیشه در دوزخ میشود و چنین افرادي دوزخیمی

طور خاص ترك کند، مانند  اند: کسی که نماز عصر را به لذا برخی از علما گفته
باشد. درستیِ این  خواند یا تارِك نماز است، کافر می لی نماز نمیطور ک کسی که به

دیدگاه، چندان دور از امکان نیست؛ زیرا فقط در اثر کفر یا ارتداد است که کارهاي 
بریم؛ از  جاست که به اهمیت نماز عصر پی می شود. این نیکوي بنده، برباد یا نابود می

فرموده نموده و بندي بر این نماز تأکید  طور خاص بر پاي به همین روست که اهللا
 است:
﴿ ٰ�َ ْ ٰ ٱ َ�َ  فُِظوا لََ� لَوٰ ٱوَ  تِ لصَّ ۡ ٱ ةِ لصَّ ْ  َطيٰ وُسۡ ل ِ  َوقُوُموا َّ�ِ  ٰ  ]    ٢٣٨: البقرة[    ﴾٢٣٨ نِتِ�َ َ�
بند باشید و خاشعانه در پیشگاه اهللا (به عبادت)  ویژه نماز عصر، پايي نمازها و به بر همه 

 بایستید.

*** 
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اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  عن أيب هر�رة -١٠٦٠
َ
ْو َراَح، أَعدَّ «ق

َ
ُ يِف  اهللاَمْن َغَدا إىل الَمْسِجِد أ

َ
هل

َما َغَدا أْو َراحَ 
َّ
 )1([متفقٌ علیه] ».اجَلنَِّة نُُزالً لُك
به  -د یا شامگاهبامدا -هرکس «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

فتی در اضیدر برابر هر رفت و آمدش، براي او مسجد رفت و آمد کند، اهللا متعال 
 ».بیند بهشت تدارك می

اَل:  وعنه: أنَّ انلَّيِبَّ  -١٠٦١
َ
َر يف بَيْتِِه، ُ�مَّ َمىَض إىل َ�ْيٍت ِمْن ُ�ُيوِت «ق ، اهللاَمْن َ�َطهَّ

َرائِِض 
َ
ِر�َضًة ِمْن ف

َ
ْخَرى تَْرَ�ُع اهللايِلَْقيِضَ ف

ُ
ُطُّ َخِطيَئًة، َواأل

َ
، اَكنَْت ُخُطواتُُه، إْحَداَها حت

 )2([روایت مسلم] ».َدرََجةً 
اش وضو بگیرد و  هرکس در خانه«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

با جاي آورد،  اي از فرایض اهللا را به هاي اهللا برود تا فریضه اي از خانه سپس به خانه
باعث شود و گام بعدي،  دارد، یک گناهش پاك می که بر می هر گامیبا هایش،  گام

 ».گردد اش می ترفیع درجه

يّب بن كعٍب  -١٠٦٢
ُ
َحداً أْ�َعَد ِمَن  وعن أ

َ
ْعلُم أ

َ
قال: اَكَن رَُجٌل ِمَن األنَْصارِ ال أ

ْو ا
َ
ُ: ل

َ
قيَل هل

َ
ِْطُئُه َصالٌَة، ف َماءِ َوِ� الَمْسِجِد ِمْنُه، َوَ�نَْت ال ختُ

ْ
ل َبُه يف الظَّ

َ
ْ�َت مِحَاراً تَْرك ْشرَتَ

رِ�ُد أْن يُْ�َتَب يِل َمْمَشاَي إىل 
ُ
 أ

ِّ
ِ� أنَّ َمْ�ِِ� إىل َجْنِب الَمْسِجِد، إ� اَل: َما �رَُسُّ

َ
ْمَضاءِ، ق الرَّ

ْد مَجَعَ : «الَمْسِجِد، َورُُجويِع إَذا رََجْعُت إىل أْهِ�. َ�َقاَل َرُسوُل اهللاِ 
َ
ه اهللا ق

َّ
 ».لَك َذلَِك لُك

 )3([روایت مسلم]
گوید: مردي از انصار بود که من، کسی را سراغ  می اُبی بن کعب ترجمه:

یک از نمازهاي جماعت را از  ي او از مسجد دور باشد؛ اما هیچ اندازه نداشتم که به
در  خریدي تا (براي آمدن به مسجد) داد. به او گفته شد: کاش االغی می دست نمی

 .669؛ و صحیح مسلم، ش: 662صحیح بخاري، ش:  )1(
 .666صحیح مسلم، ش:  )2(
 .663صحیح مسلم، ش:  )3(
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ام کنارِ مسجد باشد؛  گفت: دوست ندارم که خانهتاریکی و گرما بر آن سوار شوي! 
هایی که در بازگشت از مسجد  سوي مسجد و نیز گام هاي من به خواهم گام بلکه می

اهللا متعال، «فرمود: به آن مرد  اهللا . رسولدارم، برایم ثبت شود ام برمی سوي خانواده به
 ».تو فراهم ساخته است ها را براي ي این همه

َراَد َ�ُنو َسلَمَة أنْ  وعن جابرٍ  -١٠٦٣
َ
أ
َ
ت ابلِقاُع حوَل الَمْسِجِد، ف

َ
وا  قال: َخل

ُ
يَنَْتِقل

ْرَب الَمْسِجدِ 
ُ
َغ َذلَِك انلَّ ق

َ
ُهمْ  يِبَّ ، َ�َبل

َ
ْرَب : «َ�َقاَل ل

ُ
وا ق

ُ
َغِ� �نَُّ�م تُر�ُدوَن أْن تَنَْتِقل

َ
بَل

ْد أَرْدنَا َذلَِك. َ�َقاَل: اهللايا َرُسول  قالوا: نعم» الَمْسِجِد؟
َ
م تُْ�َتْب  بَِ� َسلَِمةَ «، ق

ُ
ِديَاَر�

ْم تُْ�َتْب آثاُرُ�مْ آثاُرُ�مْ 
ُ
َا»، ِديَاَر�

ْ
نل َوَّ

َ
نَّا حت

ُ
نَا �نَّا ك [روایت مسلم؛  .. فقالوا: َما �رَُسُّ

 )1(روایت کرده است.] بخاري نیز حدیثی به همین مضمون از انس
تصمیم  »هسلم بنی«خالی شد و  پیرامون مسجدالنبیگوید:  می جابر ترجمه:

ها فرمود:  رسید. به آن پیامبرگرفتند به نزدیکی مسجد، نقل مکان کنند. این خبر به 
گفتند: بله، ». خواهید به نزدیک مسجد، نقل مکان کنید که میاست به من خبر رسیده «

سلمه! در محل خود بمانید  اي بنی«ود: فرمایم.  چنین تصمیمی گرفتهخدا!  اي رسول
هایتان (به سوي مسجد) ثبت شود؛ در محل اقامت خود بمانید تا پاداش  تا گام
سلمه گفتند: اگر  گاه بنی آن ».دارید، به شما برسد هایی که به سوي مسجد برمی گاهام
 کننده نبود. شدیم، براي ما خوشایند و خوشحال جا می جابه

 شرح
فضیلت «بابی بدین عنوان گشوده است: » الصالحین ریاض«ش در کتاب /مؤلف

 ».پیاده رفتن به مساجد
گرچه منظور از پیاده رفتن به مسجد، اداي نماز در آن است؛ اما رفتن به مساجد 

یا درست هاي درس، قرائت قرآن،  هاي گوناگونی دارد؛ مانند: حضور در کالس انگیزه
شود،  چه در این باب دنبال می قبیل. البته آن کردن چیزي در آن، و کارهایی از این

 گوید: پیامبر می قصد اداي نماز است. ابوهریره فضیلت پیاده رفتن به مسجد به

. [مضمون روایت نقل از انس ) به556، 655؛ و روایت بخاري، ش: (665صحیح مسلم، ش:  )1(
 آمده است. (مترجم)] 139ي  شماره تر به پیش جابر
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ْو َراَح، أَعدَّ «فرمود: 
َ
ُ يِف اجلَنَِّة نُُزًال لُكََّما َغَدا أْو َراحَ  اهللاَمْن َغَدا إىل الَمْسِجِد أ

َ
یعنی:  ؛»هل

به مسجد رفت و آمد کند، اهللا متعال براي او در برابر هر  -مگاهبامداد یا شا -هرکس «
 ».بیند رفت و آمدش، ضیافتی در بهشت تدارك می

 رفت. شامگاه یا بعد از ظهر، یعنی: »َراحَ «، به مفهوم رفتن در بامداد است و »َغَدا«
 کسی که بامداد یا شامگاه به مسجد برود،«گونه که در این حدیث آمده است:  همان

الحمدهللا که  ».بینند براي او در برابر هر رفت و آمدش، ضیافتی در بهشت تدارك می
آییم؛ لذا براي انسان، ضیافتی در بهشت تدارك  روزي پنج بار به مسجد می ما شبانه

گر فضیلت رفتن به مساجد است. از دیگر فضایل رفتن به مساجد،  بینند. این، بیان می
هاي اهللا برود تا  اي از خانه ضو بگیرد و سپس به خانهاش و هرکس در خانه«این که: 

دارد، یک  هایش، با هر گامی که بر می جاي آورد، با گام اي از فرایض اهللا را به فریضه
در حدیثی دیگر ». گردد اش می شود و گام بعدي، باعث ترفیع درجه گناهش پاك می

ُ بِ « آمده است:
َ

 ُرفَِع هل
َّ
با هر «یعنی:  )1(؛»ها َدرجٌة وَُحطَّ َ�نُْه بَِها َخطيئَةٌ لَْم َ�ُط ُخطَوًة إِال

شود و یکی از گناهاش کم  دارد، یک درجه بر درجاتش افزود می قدمی که برمی
دارد، این است که یک  لذا پاداش هر گامی که انسان به سوي مسجد برمی ».گردد می

این، از الطاف  گردد. شود و یکی از گناهاش کم می درجه بر درجاتش افزود می
هاي بزرگ اوست. لذا شایسته است که انسان با پاي پیاده  کران االهی و از نعمت بی

به  رفتن و پیاده بازگشتن، برتر است؛ به مسجد برود و پیاده نیز باز گردد؛ یعنی پیاده
اش از مسجد دور بود و به او گفتند:  که خانه دلیلِ ماجراي همان مرد انصاري

خریدي تا (براي آمدن به مسجد) در تاریکی و گرما بر آن سوار  یکاش االغی م
هاي من  خواهم گام ام کنارِ مسجد باشد؛ بلکه می شوي! گفت: دوست ندارم که خانه

دارم،  ام برمی سوي خانواده هایی که در بازگشت از مسجد به سوي مسجد و نیز گام به
ها را براي تو  ي این  متعال، همهاهللا«به آن مرد فرمود:  اهللا برایم ثبت شود. رسول

از سواره رفتن به مسجد، لذا روشن شد که پیاده رفتن به مسجد،  ».فراهم ساخته است
شود. ولی اگر انسان، معذور باشد،  هاي انسان ثبت می برتر است؛ زیرا پاداشِ گام

ي  . [نگا: حدیث شمارهابوهریره زنقل ا به 649؛ و صحیح مسلم، ش: 647صحیح بخاري، ش:  )1(
 . (مترجم)]11
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رایش ایرادي ندارد که با ماشین به مسجد برود و در عوض، تعداد دورهاي تایرها ب
شمار  زند، یک قدم به گردد؛ یعنی هر دوري که الستیک یا تایرِ ماشین می ثبت می

این هم یکی دیگر از فضایل رفتن به مسجد  و حکمِ برداشتن یک قدم را دارد. آید می
کند؛ یعنی هم  سوي مسجد را ثبت می هاي انسان به است که اهللا متعال، پاداش گام

سوي  هایی که در بازگشت از مسجد به و هم گام سوي مسجد هاي انسان به گام
گر فضیلت پیاده رفتن به مسجد است؛  نیز بیان حدیث جابر دارد. اش برمی خانواده

گوید: منازل اطراف مسجدالنبی خالی شد و  می اگرچه مسجد، دور باشد. جابر
 رسلمه تصمیم گرفتند به نزدیکی مسجد، نقل مکان کنند. این خبر به پیامب بنی

خواهید به نزدیک مسجد، نقل  به من خبر رسیده است که می«ها فرمود:  رسید. به آن
سلمه!  اي بنی«ایم. فرمود:  خدا! چنین تصمیمی گرفته گفتند: بله، اي رسول». مکان کنید

هایتان (به سوي مسجد) ثبت شود؛ در محل اقامت خود  در محل خود بمانید تا گام
جاست  این ».دارید، به شما برسد ی که به سوي مسجد برمیهای بمانید تا پاداش گاهام

شود: هرچه منزل انسان از مسجد دورتر باشد، رفتن به مسجد ثوابِ  که روشن می
اما  ».سوي مسجد، ثبت شود هایتان به تا گام«...فرمود:  اهللا تري دارد؛ زیرا رسول بیش

نه بگیرد؛ بلکه بدین قصد دور از مسجد، خا این، بدین معنا نیست که انسان به
معناست که اگر انسان، ناخواسته دور از مسجد باشد یا از اساس، محلّ اقامتش با 

شود و  دارد، ثبت می سوي مسجد برمی هایی که به مسجد فاصله داشته باشد، گام
گر فضیلت پیاده رفتن به مساجد  رسد. این، بیان هایش به او می پاداش هر یک از گام

شمارش  باشد و عطایش به کران می بی ت که فضل و لطف اهللاست؛ و شکی نیس
دهد. از اهللا متعال  رو در برابر کردار اندك، پاداش فراوان می آید؛ از این در نمی

 مند بفرماید. کرانش بهره ي ما را از الطاف بی خواهیم که همه می
*** 

ْ�َظَم : «اهللاقال: قال َرُسول  وعن أيب موىس -١٠٦٤
َ
الةِ إنَّ أ انلَّاِس أْجراً يف الصَّ

َيَها َمَع اإلَماِم أعَظُم أْجراً 
ِّ
الََة َحىتَّ يَُصل ِي يَنَْتِظُر الصَّ

َّ
ْ�َعُدُهْم، َواذل

َ
أ
َ
َْها َمْمىًش، ف  أْ�َعُدُهْم إيلَ

يَها ُ�مَّ َ�َنامُ 
ِّ
ِي يَُصل

َّ
 )1([متفق علیه] ».ِمَن اذل

 .662؛ و صحیح مسلم، ش: 651صحیح بخاري، ش:  )1(
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ترین پاداش نماز، از آنِ  یشب«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی ترجمه:
از لحاظ که  پیمایند؛ و به همین ترتیب، کسانی تر را می مسافتی طوالنیست که  کسانی

تري را طی  مسافت بیشنسبت به دیگران، (و  ها قرار دارند دوري، پس از این
را با امام بخواند، از کسی که نماز  ماند تا آن که منتظر نماز می کسی و کنند). می
 ».برد تري می خوابد، اجر و ثوابِ بیش خواند و می می

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن بُر�َدة -١٠٦٥
َ
ِم إىل الَمَساِجِد بِانلُّورِ «ق

َ
ل ا�َِ� يف الظُّ وا الَمشَّ ُ �رَشِّ

 )1([روایت ابوداود و ترمذي] ».اتلَّامِّ يَْوَم الِقَياَمةِ 
سوي  بهها،  انی را که در تاریکیکس«فرمود:  گوید: پیامبر می دهبرَی ترجمه:

، به نور کامل در روز رستاخیز روند) دارند (و فراوان به مسجد می مساجد گام برمی
 ».نوید دهید

اَل:  اهللاأنَّ رسوُل  وعن أيب هر�رة -١٠٦٦
َ
َ�م ىلع ما َ�ْمُحو «ق

ُّ
بِِه  اهللاأال أدل

رجات؟ َطايا، و�ْرَ�ُع بِِه ادلَّ َماَكرِهِ «، قال: اهللاوَل قالوا: ب� يا رسُ » اخلْ
ْ
ُوضوءِ ىلع ال

ْ
إسباغ ال

ذلُِ�ُم الّرَ�اُط 
َ
ذلُِ�ُم الّرَ�اُط ف

َ
الةِ، ف الةِ بْعِد الصَّ َساِجد، وانْتَِظاُر الصَّ

ْ
 امل

َ
َُطا إىِل

ْ
ةُ اخل

ْ
رث

َ
 ».و�

 )2([روایت مسلم]
آیا شما را به کاري راهنمایی «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

گفتند: بله، اي » برد؟ کند و درجات شما را باال می کنم که اهللا با آن، گناهان را محو می
هاي زیاد به سوي مساجد و پس  ها و گام تکمیل وضو در سختی«رسول خدا! فرمود: 

از هر نمازي به انتظار نماز بودن؛ چنین اعمالی، مانند جهاد در راه اهللا، ارزشمند و 
 ».مالی، مانند جهاد در راه اهللا، ارزشمند و پرفضیلت استپرفضیلت است؛ چنین اع

اَل:  يِبِّ انلَّ  نِ عَ  اخلدري وعن أيب سعيدٍ  -١٠٦٧
َ
ْ�ُتُم الرَُّجَل َ�ْعَتاُد الَمَساجِ «ق

َ
َد إذا َرأ

ُ باإليَمانِ  اْشَهُدوا هلَ
َ
ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  ُمرُ َ�عۡ  إِ�ََّما﴿: قال اهللاُ  ،ف ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ ِ ٱب  مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

این حدیث را  /آلبانی  .525ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی؛ و 2823ش:  ،صحیح الجامع )1(
 نا بر شواهدي که دارد، صحیح دانسته است.ب 772و 721در مشکاة المصابیح، ش: 

 آمده است. (مترجم)] 1037و  133ي  شماره تر به . [این حدیث پیش251صحیح مسلم، ش:  )2(
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[ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن  اآلية.». ...﴾ِخرِ �ٱ
 )1(باشد.] می

هرگاه کسی را دیدید که «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:

 إِ�ََّما﴿ فرماید: می با مساجد خو گرفته است، به مؤمن بودن او گواهی دهید؛ اهللا
ِ ٱ ِجدَ َ�ٰ مَ  ُمرُ َ�عۡ  ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ ِ ٱب  )2(».﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

 شرح
در فضیلت پیاده رفتن به مساجد آورده  /و این هم دیگر احادیثی که مؤلف
ترین پاداش نماز، از آنِ  بیش«فرمود:  است؛ نخست، این حدیث که پیامبر

تر گذشت؛  حدیثی که پیش ؛ به دلیل»پیمایند تر را می ست که مسافتی طوالنی کسانی
هرگاه یکی از شما، وضوي درست و کاملی «فرموده است:  همان حدیث که پیامبر

اي جز نماز، بلندش نکرده  بگیرد و به مسجد برود و قصدي جز نماز نداشته و انگیزه
دارد، یک درجه بر  باشد، تا زمانی که وارد مسجد گردد، با هر قدمی که برمی

گردد. و هنگامی که وارد مسجد  ود، و یکی از گناهاش کم میش درجاتش افزود می
شود، مادامی که در انتظار نماز نشسته، گویا در حالِ نماز است. و فرشتگان براي 

وضو یا باعث آزار کسی نشده است،  کسی که در جاي نمازش نشسته تا مادامی که بی
دوري از مسجد، شما را از لذا اگر منزل شما از مسجد، دور باشد و  )3(».کنند دعا می

اند، از اجر و  شرکت در نماز جماعت باز ندارد، نسبت به کسانی که به مسجد نزدیک
شوید؛ زیرا کسی که نزدیک مسجد است، عذري ندارد و  تري برخوردار می ثواب بیش

بسا براي  چهر نماز جماعت شرکت کند؛ اما کسی که دور است، تواند د سادگی می به
د عذر یا مشکلی داشته باشد؛ ولی سختیِ دوري از مسجد را تحمل رفتن به مسج

 .172ش:  /؛ و ضعیف ابن ماجه، از آلبانی509نگا: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )1(
کنند که به اهللا و روز رستاخیز اد میتنها کسانی مساجد اهللا را آب«ي توبه؛ یعنی:  سوره 18ي  آیه )2(

 ».ایمان دارند

 . [مترجم]11ي  ست به حدیث شماره اي اشاره )3(
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چنین  هم برد. تري می یابد؛ لذا اجر و ثواب بیش کند و در نماز جماعت حضور می می
را با امام بخواند، از کسی که نماز  ماند تا آن که منتظر نماز میکسی «فرمود:  پیامبر

ي  این، درباره». گردد تري برخوردار می خوابد، از اجر و ثوابِ بیش خواند و می می
رو  ؛ از آنجایز استسوم شب  نماز عشا تا یکبه تأخیر انداختن نماز عشاست؛ زیرا 

اي که بخش زیادي از شب  گونه نماز عشا را به تأخیر انداخت؛ به که شبی پیامبر

ُشقَّ ىلَعَ «گاه فرمود:  سپري شد؛ آن
َ
ْن أ

َ
يِت إِنَُّه لََوْ�تَُها لَْوال أ مَّ

ُ
، وقت نماز این«یعنی:  )1(.»أ

را با امام  ماند تا آن که منتظر نماز میلذا کسی  ».عشاست؛ اگر بر امتم سخت نبود
خوابد،  خواند و سپس می تواند صبر کند، لذا نمازش را می بخواند، از کسی که نمی

ید و با گوییم: اگر منتظر نماز بمان جاست که می یابد. این تري می اجر و ثواب بیش
برید؛ اما اگر امام، مطابق  تري می جماعت نماز بخوانید، بهتر است و پاداش بیش

خواند، در این صورت جایز نیست که انسان،  عادت، نماز عشا را اول وقت می
نمازش را تنها بخواند و سپس بخوابد؛ بلکه باید در نماز جماعت شرکت کند؛ زیرا 

ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، لََقْد َهَمْمُت «فرمود:  یامبرنماز جماعت، واجب است. حتی باري پ ِ
َّ

َواذل

َخالِ 
ُ
الِة َ�يُؤَذََّن لََها، ثمَّ آُمَر رَُجًال َ�يَُؤمَّ انلَّاَس، ثمَّ أ ْن آُمَر حِبََطٍب َ�يُْحَطَب، ثمَّ آُمَر بِالصَّ

َ
َف أ

َق َعلَيِْهْم ُ�يُوَ�ُهمْ  َحرِّ
ُ
 رَِجاٍل فَأ

َ
ذاتی که جانم در دست اوست،  سوگند به«یعنی:  )2(؛»إِىل

پس از دستور به اذان، کسی را به دهم و  فرمانآوري هیزم  تصمیم گرفتم که به جمع
کنند  امامت مردم بگمارم و خود به سراغ کسانی بروم که در نماز جماعت شرکت نمی

حدیثی را آورده که  /سپس مؤلف ».هایشان را بر آنان به آتش بکشم گاه خانه و آن
ها،  کسانی را که در تاریکی«روایتش کرده است؛ حدیثی بدین مضمون که:  /ترمذي

روند)، به نور کامل در روز  دارند (و فراوان به مسجد می سوي مساجد گام برمی به

 .&المؤمنین عایشه نقل از ام به 638صحیح مسلم، ش:  )1(
 آورده است. 651ي  شماره ؛ مسلم نیز روایتی به همین مضمون به644روایت بخاري، ش:  )2(
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اما شکی نیست که پاداش، از  )1(این حدیث، ضعیف است؛». رستاخیز نوید دهید
رود، روز قیامت نورِ  د میسوي مساج ها به جنس عمل است و کسی که در تاریکی

هرگاه کسی را «ر از این، حدیث پس از آن است: ت کاملی خواهد داشت. و ضعیف
 فرماید: می دیدید که با مساجد خو گرفته است، به مؤمن بودن او گواهی دهید؛ اهللا

ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  ُمرُ َ�عۡ  إِ�ََّما﴿ ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ ِ ٱب قَامَ وَ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
َ
لَوٰ ٱ أ َكوٰ ٱ َوَءاَ�  ةَ لصَّ  َولَمۡ  ةَ لزَّ

َ ٱ إِ�َّ  َش َ�ۡ  ثابت  را از پیامبر توان آن باشد و نمی این حدیث نیز ضعیف می )2(.﴾�َّ
تر در فضیلت پیاده رفتن به مساجد  دانست؛ لذا احادیث صحیح و روشنی که پیش

ي ما  خواهیم که به همه می ست. از اهللا متعال ي این موضوع کافی ذکر گردید، درباره
 پسندد، عنایت بفرماید. میخود چه که  گرایی با آن سویی و هم عمل و هماخالص در 

*** 

گونه که در پانوشت این حدیث  حدیث را نگفته است؛ ولی همان علت ضعف این /عالمه عثیمین )1(
ي  این حدیث را بنا بر شواهدش، صحیح دانسته است. نگا: حدیث شماره /ذکر شد، عالمه آلبانی

 . [مترجم]1065
کنند که به اهللا و روز رستاخیز تنها کسانی مساجد اهللا را آباد می«ي توبه؛ یعنی:  سوره 18ي  آیه )2(

 ».ترسنددارند و فقط از اهللا میدارند و نماز را برپا می ایمان

                                           



 باب: فضیلت انتظار نماز -190

اَل:  أنَّ رسوَل اهللا َوَعن أيب هر�رةَ  -١٠٦٨
َ
ال يََزاُل أَحُدُ�ْم يف َصالٍَة َما َداَمِت «ق

ْبُِسُه، ال يَم الَةُ حتَ الةُ الصَّ  الصَّ
َّ
 )1([متفق علیه] ».َنُعُه أْن يَنَقلَِب إىل أهلِِه إال

 -هرکه از شما که نماز، او را «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
اش  دارد و چیزي جز نماز مانع از بازگشت وي نزد خانواده نگه می -در مسجد

 ».چنان در نماز است همگویا شود،  نمی

اَل:  أنَّ رسوَل اهللا وعنه -١٠٦٩
َ
هُ «ق

ّ
َحِدُ�ْم َما َداَم يِف ُمَصال

َ
َمالئَِ�ُة تَُص�ِّ ىلَعَ أ

ْ
ال

ْم ُ�ِْدْث، َ�ُقوُل: 
َ
ِي َص�َّ �ِيِه، َما ل

َّ
ُ، ا�َّاذل

َ
ِفْر هل

ْ
 )2([روایت بخاري] ». ارمَْحْهُ ا�َّ اغ

کس از شما  آناي فرشتگان بر«فرمود:  اهللا گوید: رسول می بوهریرها ترجمه:
وضو (یا مرتکب معصیت) نشود، دعا  که بی که در محل نماز خویش است، تا زمانی

 ».یا اهللا! او را بیامرز؛ یا اهللا! بر او رحم کن«گویند:  کنند و می می

بَ  أنَّ َرُسوَل اهللاِ  وعن أ�س -١٠٧٠
ْ
ْيِل ُ�مَّ أ�

َّ
 َشْطِر الل

َ
ًة َصالََة الِعَشاءِ إىِل

َ
ْل َر يلَ خَّ

َ
َل أ

، َ�َقاَل:  ْيَنا بِوَْجِهِه َ�ْعَدَما َص�َّ
َ
وا يف َصالٍَة ُمْنُذ «َعل

ُ
ْم تََزال

َ
ُدوا، َول

َ
َص�َّ انلَّاُس َوَرق

 )3([روایت بخاري] ».اْ�َتَظْرُ�ُموَها
تأخیر  شب به شبی نماز عشا را تا نیمه اهللا گوید: رسول می نسا ترجمه:

مردم نماز خواندند و خوابیدند؛ «د و فرمود: انداخت و چون نماز گزارد، رو به ما کر
چنان در حالِ  اید، هم که در انتظار نماز نشسته از زمانی -اید که بیدار مانده -و شما

 ».نماز هستید
 شرح

کند که این انتظار، پس  ي فضیلت انتظار نماز است؛ فرقی نمی این احادیث، درباره
زودتر به مسجد بیاید و در انتظار نماز که انسان  از اداي نماز پیشین باشد یا این

 .274؛ و صحیح مسلم، ش: 659صحیح بخاري، ش:  )1(
 .445صحیح بخاري، ش:  )2(
 .600صحیح بخاري، ش:  )3(
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که در انتظار نماز  در این احادیث بیان فرموده که انسان، تا زمانی بنشیند. پیامبر
که در محل  براي کسی باشد و فرشتگان چنان در حالِ نماز می نشسته است، هم

 کنند و نشود، دعا می -یا مرتکب معصیت -وضو بی ، تا زمانی کهنشیند نمازش می
یا اهللا! بر او درود «یعنی:  )1(.» ارمَحْهُ ا�َّ  اْغِفْر هل، ا�َّ َصّل َعلَيِه، ا�َّ«گویند:  می

 ».بفرست؛ یا اهللا! او را بیامرز؛ یا اهللا! بر او رحم کن
 اند: که دو معنا براي آن ذکر کرده »َما لَْم ُ�ِْدْث «در این حدیث آمده است: 

 نشود.که مرتکب معصیت  تا زمانی .1
 گردد. نمازش باطل میشود،  وضو می که بی ؛ زیرا هنگامیوضو نگردد تا وقتی که بی .2

گر فضیلت انتظار  در هر حال، هر معنایی را که در نظر بگیریم، این حدیث، بیان
شود:  جاست که روشن می نماز است؛ اگرچه این انتظار، پس از اداي نماز نباشد. این

ر به مسجد بیاید. مؤلف سپس روایتی آورده که در آن شایسته است که انسان، زودت
تأخیر انداخت و  شب، یعنی تا آخرِ وقتش به نماز عشا را تا نیمه آمده است: پیامبر

رد، رو به یارانش نمود چنان در انتظار نماز نشسته بودند؛ وقتی نماز گزا هم #صحابه
که در  از زمانی -اید یدار ماندهکه ب -مردم نماز خواندند و خوابیدند؛ و شما «و فرمود: 

دهد که  این حدیث، نشان می». چنان در حالِ نماز هستید اید، هم انتظار نماز نشسته
شب است؛  تأخیر انداختن نماز عشا تا آخرِ وقت آن، یعنی تا نیمه بهتر و افضل، به

براي مردم تأخیر انداختن این نماز تا آخرِ وقتش  گرِ این است که اگر به چنین بیان هم
جاي آورند. لذا اگر کسی در سفر یا غیر  را اول وقت به دشوار بود، بهتر است که آن

شود، بهتر است که نماز  جا خوانده نمی ست که نماز جماعت در آن سفر، یا در جایی
ْن «فرمود:  اهللا تأخیر بیندازد؛ زیرا رسول شب به عشایش را تا نیمه

َ
ُشقَّ إِنَُّه لََوْ�تَُها لَْوال أ

َ
أ

يِت  مَّ
ُ
رو  از این». این، وقت نماز عشاست؛ اگر بر امتم سخت نبود«یعنی:  )2(.»ىلَعَ أ

نماز را زود اند،  دید مردم جمع شده که می در رابطه با نماز عشا، هنگامی اهللا رسول
 نمود. کردند، نماز عشا را دیرتر برپا می گاه که مردم تأخیر می کرد و آن برپا می

*** 

 .نقل از ابوهریره) به2119، 647صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .عنها هللا رضی المؤمنین عایشهنقل از امبه 638صحیح مسلم، ش:  )2(
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اَل:  : أنَّ رسول اهللا$عن ابن عمر -١٠٧١
َ
َفذِّ «ق

ْ
ِ ال َضُل ِمْن َصالَة

ْ
ََماَعة أف َصالَةُ اجلْ

�َن َدرََجةً   )1([متفق علیه] ».�َِسْبٍع َوِعرْشِ
نماز جماعت، بیست و هفت «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

 ».داردي نماز انفرادي برتر بردرجه 

ُف ىلَعَ : «قال: قال َرُسوُل اهللاِ  وعن أيب هر�رة -١٠٧٢ َصالةُ الرَُّجِل يف مَجَاعٍة تَُضعَّ
أْحَسَن الُوُضوَء، ُ�مَّ 

َ
أ ف نَُّه إَذا تََوضَّ

َ
، َوذلَِك �

ً
�َن ِضْعَفا  َوِعرْشِ

ً
ْسا َصالتِِه يِف بَيْتِه و� ُسوقِِه مخَ
ْت َخَرَج إىل الَمْسِجِد، ال ُ�رُِجُه إ ُ بَِها َدرََجٌة، وَُحطَّ ْم َ�ُْط َخْطَوةً إال ُرفَِعْت هلَ

َ
الةُ، ل ال الصَّ

ْم ُ�ِْدث، 
َ
هُ، َما ل

َّ
ْيِه َما َداَم يف ُمَصال

َ
ْم تََزِل الَمالئَِ�ُة تَُص�ِّ َعل

َ
إَذا َص�َّ ل

َ
َعنُه بَِها َخِطيَئٌة، ف

يِه، ا�َّتقوُل: 
َ
الَةَ  ارمَْحُْه، َوال ا�َّ َصلِّ َعل [متفق علیه؛ این،  ».يََزاُل يف َصالٍة َما اْ�َتَظَر الصَّ

 )2(ست.] لفظ بخاري
صورت جماعت  نماز انسان به«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

زیرا  پنج درجه برتري دارد؛خواند، بیست و  اش می بر نمازي که در بازار و خانه
اي جز  ملی بگیرد و به مسجد برود و و انگیزههرگاه یکی از شما، وضوي درست و کا

دارد، یک درجه بر درجاتش  باشد، با هر قدمی که برمیاو را بیرون نیاورده نماز، 
، مادامی که گزارد نماز میکه  گردد. و هنگامی شود، و یکی از گناهاش کم می افزود می

رشتگان ف نشده است، -یا مرتکب معصیت -وضو و بی نشسته محل نماز خویشدر 
 "بر او رحم فرما.بر او درود بفرست؛ یا اهللا! یا اهللا! "گویند:  کنند و می دعا می اوبراي 

 ».که در انتظار نماز نشسته، گویا در حالِ نماز است و تا زمانی
 
 

 .650؛ و صحیح مسلم، ش: 645صحیح بخاري، ش:  )1(
 11ي  ره ؛ [حدیثی به همین مضمون به شما649؛ و صحیح مسلم، ش:647صحیح بخاري، ش:  )2(

 گذشت. (مترجم)]
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 شرح
ي فضیلت نماز جماعت گشوده است. علما اتفاق نظر دارند  بابی درباره /نووي

که سنت  هاست؛ اما در این ترین عبادت و بزرگ که نماز جماعت، یکی از برترین
باشد یا خیر، اختالف نظر و سه  که شرط صحت نماز می است یا واجب و نیز در این

 دیدگاه دارند:
نماز جماعت، سنت است؛ اگر کسی نمازش را با جماعت بخواند، پاداش  -1

 شود. را ترك کند، گنهکار نمی نآد و اگر یاب می
؛ اگر کسی نماز جماعت را ترك کند، اگرچه نماز جماعت، واجب است -2

 باشد، اما نمازش درست است. گنهکار می
این دیدگاه، اگر رت جماعت، شرط صحت نماز است؛ بنابراداي نماز به صو -3

باشد و از او پذیرفته  کسی نمازش را با جماعت نخواند، نمازش باطل می
روایتی از امام باشد و در  می /ابوالعباس حرانیشود. این، دیدگاه  نمی

تنهایی و بدون  آمده است: کسی که بدون عذر شرعی نمازش را به /احمد
وضو نماز  ست که بی و مانند کسی استجماعت بخواند، نمازش باطل 

و  .باشد میاند که نماز جماعت، واجب  خواند. علتش را در این دانسته می
نمازش درست  این، یک قاعده است که هرکس واجبی از نماز را ترك کند،

 نیست.
به دلیلِ حدیث عبداهللا بن  ، همان دیدگاه دوم است که ذکر شد.حجاما قولِ را

نماز جماعت، بیست و هفت درجه بر نماز «فرمود:  گوید: پیامبر که می $عمر
لذا اگر نماز انفرادي هیچ پاداشی نداشت، در این حدیث با نماز ». انفرادي برتري دارد

گردید که نماز جماعت، بیست و هفت درجه از  د و بیان نمیش جماعت مقایسه نمی
 شود. کار میهننماند که انسان با ترك جماعت، گ آن برتر است. اما ناگفته

نماز «بیان فرمود که  پیامبرروایت کرده، آمده است:  در حدیثی که ابوهریره
ست و پنج خواند، بی اش می صورت جماعت بر نمازي که در بازار و خانه انسان به

برتريِ بیست و این دو حدیث، هیچ تعارضی با هم ندارند؛ بلکه ». درجه برتري دارد
ي نماز جماعت بر نماز انفرادي، قابل ترجیح است؛ زیرا فضل پروردگار،  هفت درجه

دلیلِ این برتري را بیان نمود و فرمود:  اهللا کران است. سپس رسول گسترده و بی
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اي  وضوي درست و کاملی بگیرد و به مسجد برود و انگیزه زیرا هرگاه یکی از شما،«
دارد، یک درجه بر درجاتش  جز نماز، او را بیرون نیاورده باشد، با هر قدمی که برمی

پس در هر قدمی که به سوي مسجد ». گردد شود، و یکی از گناهاش کم می افزود می
 شود، دو فایده است: برداشته می

 .شود فزود مییک درجه بر درجات انسان ا -1
 .گردد یکی از گناهاش کم می -2

و هنگامی که وارد مسجد شود، مادامی که در «ي حدیث آمده است:  در ادامه
انتظار نماز نشسته، گویا در حالِ نماز است. و فرشتگان براي کسی که در جاي 

کنند و  وضو یا باعث آزار کسی نشده است، دعا می نمازش نشسته تا مادامی که بی
این، پاداش و فضیلت بسیار  ».ند: یا اهللا! بر او رحم فرما و او را بیامرزگوی می

باره کوتاهی کند. اگر به شما  ست؛ لذا شایسته نیست که مؤمنِ خردمند، در این بزرگی
فروشید، در  به صدهزار تومان میکاالیی را که در شهر خود  توانید  گفته شود: می

درصدي  خاطر سود ده قطع به فروش برسانید، به شهر به صد و ده هزار تومان به فالن
خرید. اما متأسفانه بسیاري از مردم،  کنید و سختیِ سفر را به جان می جا سفر می به آن

رغم نزدیک بودن به مسجد، این فضیلت  کنند و به خود را از خیر و نیکی محروم می
دهند و به مسجد  و پاداش بزرگ را که یک در برابر بیست و هفت است، از دست می

ي  دهند! همه میپذیر است؛ ولی به آن اهمیت  روند. سود دنیا هرچه باشد، زوال نمی
رود و یا  ها از میان می نیاست، از دو حالت خارج نیست: یا نعمتدر هایی که د نعمت

پس نه نعمت دنیا ماندگار  شود. فَش خارج میکَهمه نعمت از  میرد و این انسان می
باشد. با این حال، برخی از  هاي آخرت، ماندگار می امت در دنیا؛ و نعمتاست و نه اق

اهللا، هرکه را  دهند. کنند و به آن اهمیت نمی مردم نسبت به آخرت کوتاهی می
خواهیم که به  گرداند. لذا از او می مند می بخواهد، از فضل و رحمت خویش بهره

بفرماید و توفیقمان دهد که او هایش را عنایت  ي ما توفیق شکر و سپاس نعمت همه
 نیکی عبادت کنیم. را به

*** 
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 انلَّيِبَّ  -١٠٧٣
َ

ىت
َ
اَل: أ

َ
ائٌِد َ�ُقوُدِ�  وعنه ق

َ
يَس يِل ق

َ
رَُجٌل أْ�َ�، فَقاَل: يا َرُسوَل اهللاِ، ل

َل َرُسوَل اهللاِ 
َ
َسأ

َ
َمْسِجِد، ف

ْ
َص  إىل ال رَخَّ

َ
ُ َ�ُيَص�ِّ يِف بَيْتِِه، ف

َ
َص هل  َداَعهُ،  أْن يُرَخِّ

َّ
َما َو�

َّ
ل
َ
ُ، ف

َ
هل

 :ُ
َ

الَةِ؟«َ�َقاَل هل اَل: » َهْل �َْسَمُع انلَِّداَء بِالصَّ
َ
اَل: َ�َعْم. ق

َ
أِجْب «ق

َ
 )1([روایت مسلم] ».ف

آمد و گفت: اي رسول  مردي نابینا نزد پیامبر گوید: می ابوهریره ترجمه:
خواست که به او  اهللا سولخدا! من، عصاکشی ندارم که مرا به مسجد بیاورد. و از ر

که  به او اجازه داد؛ اما هنگامی ي خویش نماز بخواند. پیامبر  اجازه دهند تا در خانه
پاسخ » شنوي؟ آیا صداي اذان را می«او را فرا خواند و فرمود:  نابینا برگشت، پیامبر

 ».پس اجابت کن«داد: بله. فرمود: 

يٍس  وقيل: َ�ْمرو بن -وعن عبِد اهللا  -١٠٧٤
َ
نِ  -ق

ِّ
ّم مكتوم املؤذ

ُ
�نَّه  املعروف بابن أ

ث�ةُ 
َ
َباِع. َ�َقاَل َرُسول اهللاِ إهلقال: يا َرُسول اهللاِ، إنَّ الَمديَنَة ك �َْسَمُع يَحَّ ىلَعَ : «َوامِّ َوالسِّ

َحيَّهالً 
َ
الةِ يَحَّ ىلَعَ الَفالِح، ف  )2([روایت ابوداود با اسناد حسن] ».الصَّ

 مکتومِ مؤذن ام  معروف به ابن -و گفته شده: عمرو بن قیس -اهللاز عبد ترجمه:
 خدا! (براي آمدن به مسجد روایت است که وي عرض کرد: اي رسول(که نابینا بود) 
 اهللا ؟ رسولي فراوانی وجود دارد در مدینه حیوانات درنده و گزندهچه کنم که) 

الِة"چون صداي «فرمود:  به  -شنوي، پس  را می ىلَعَ الَفالِح" "يَحَّ و  "يَحَّ ىلَعَ الصَّ
 ».بیا -مسجد

اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أيب هر�رة -١٠٧٥
َ
َقْد َهَمْمُت أْن «ق

َ
ِي َ�ْفيِس �َِيِدهِ، ل

َّ
َواذل

َن لَها، ُ�مَّ آُمَر رَُجالً َ�َيُؤمَّ انلَّاَس، ُ�مَّ 
َّ
ِ َ�ُيؤذ الَة َخالَِف  آُمَر حبََطٍب َ�ُيْحَتَطَب، ُ�مَّ آُمَر بِالصَّ

ُ
أ

ْيِهْم ُ�ُيوتَهمْ 
َ
َق َعل َحرِّ

ُ
أ
َ
 )3([متفق علیه] ».إىل رَِجاٍل ف

 سوگند به ذاتی که جانم در «فرمود:  اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:
 

آوري هیزم فرمان دهم و پس از دستور به  دست اوست، تصمیم گرفتم که به جمع

 .653صحیح مسلم، ش:  )1(
 .821ش:  /صحیح نسائی، از آلبانی )2(
 651ي  شماره نیز روایتی به همین مضمون به باشد و مسلم می 644ي  شماره این، لفظ بخاري به )3(

 روایت کرده است.
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د به سراغ کسانی بروم که در نماز جماعت اذان، کسی را به امامت مردم بگمارم و خو
 ».هایشان را بر آنان به آتش بکشم گاه خانه کنند و آن شرکت نمی

 شرح
ده که نماز جماعت، واجب است و باید در مسجد ادا  این سه حدیث نشان می

 آمده است: پیامبر که در آخرین حدیث، یعنی در حدیث ابوهریره شود؛ چنان
گوست و نیازي به سوگند ندارد، قسم یاد نمود که قصد دارد به  که راست رغم این به

آوري  اذان و برپایی نماز دستور دهد و کسی را به امامت مردم بگمارد و پس از جمع
هایش  گاه خانه نکنند و آ هیزم به سراغ کسانی برود که در نماز جماعت شرکت نمی

نماز از جماعت است؛ زیرا گر واجب بودن نم این، بیان را بر آنان به آتش بکشد.
از تصمیمش را دم رفت و مرچنین تصمیمی گ اهللا جماعت، واجب است که رسول

ي ترك جماعت هشدار دهد؛ وگرنه چنین تصمیمی یا  باخبر ساخت تا به آنان درباره
چنین تصمیمی گرفت،  اهللا که رسول همین .بازگو کردن آن هیچ ضرورتی نداشت

با سندي ضعیف روایت شده است که  .باشد ت میگر اهمیت نماز جماع نشان
ها را بر آنان به آتش  ها نبودند، خانه اگر زنان و کودکان در خانه«فرمود:  اهللا رسول

چنین تصمیمی گرفت  اهللا ؛ اما این، ضعیف است و همین بس که رسول»کشیدم می
 صمیم باخبر ساخت.و امتش را از این ت

ب است؟ بر کسی که صداي اذان را می شنود اما نماز جماعت بر چه کسی واج
وا فت باره از پیامبر چنان که شخصی در این .تواند خودش را به جماعت برساند و می

من مردي نابینا هستم و عصاکشی ندارم که  خواست و عرض کرد: اي رسول خدا!
ي خویش  اجازه خواست که در خانه اهللا مرا به مسجد بیاورد. بدین سان از رسول

و  چون آن مرد برگشت، او را صدا زدو  نیز به او اجازه داد اهللا نماز بگزارد. رسول
این ». پس اجابت کن«پاسخ داد: بله. فرمود: » شنوي؟ آیا صداي اذان را می«فرمود: 
 دهد که نابینا بودن، ست و نشان مینماز جماعت بر نابینا گر وجوب بیان ،حدیث

ي نماز جماعت، در  که اقامه دهد نشان میچنین  عذري براي ترك جماعت نیست. هم
یعنی  .صورت جماعت، واجب باشد که صرفاً اداي نماز به نه این ؛مسجد واجب است

دهد که اصل در این  و نیز نشان می .واجب است که نماز جماعت در مسجد برپا شود
 :ست . گفتنیگو نه صداي بلند ،هم صداي عادي آن ؛بر شنیدن صداي اذان است ،حکم
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ي کسی در کنار  درست نیست؛ یعنی اگر خانه ،اقتدا به امام جماعت از بیرون مسجد
از  ،درست نیست که بدون حضور در مسجد ،به او برسدمسجد باشد و صداي امام 

اش به امام مسجد اقتدا کند. لذا حتماً باید در همان مکانی حضور یابد که  درون خانه
و برخی از مردم ناگزیر  گرددر پ ،که مسجد اینشود؛ مگر  جماعت در آن برپا می
اقتدا کنند. بنابراین اگر  مپیوسته در بیرون مسجد به اما هم شوند که در صفوف به

کند،   نماز کسی که بیرون از مسجد در جماعت شرکت می ،پیوسته نباشد هم ها به صف
 ،جماعت قرار گرفتن در کنارِحضور در مسجد یا  :عبارت دیگر درست نیست. به

 ي تکبیرها را بشنود. ست؛ اگرچه صداي همه ضروري
ر شاید این پرسش مطرح شود که اگر کسی بیمار باشد و نتواند در مسجد یا د

گو به  ي صدایی که از بلند واسطه تواند به آیا میکنار سایر نمازگزاران حاضر شود، 
 به امام جماعت اقتدا کند؟ ،رسد ش میگوشَ

بند  جماعت پاي ه اداي نماز به صورته معذور است. و اگر بگوییم: خیر؛ بلک می
اي،  هرگاه، بنده«فرموده است:  رسد؛ زیرا پیامبر بوده است، ثواب جماعت به او می

بیمار شود و یا به مسافرت برود، پاداش اعمالی که در زمان صحت و اقامت انجام 
 )1(».رسد داده است، به او می می

*** 
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عنوان  فرداي قیامت، بههرکس دوست دارد که «گوید:  می مسعود ابن ترجمه:
بندي کند که  مسلمان، اهللا متعال را مالقات کند، پس باید بر این نمازها در جایی پاي

هدایت را براي پیامبرتان تشریع  هاي راهشود؛ زیرا اهللا متعال  ها اذان گفته می براي آن
اگر  .باشد میهدایت  هاي راهگانه با جماعت، جزو  فرموده است و اداي نمازهاي پنج

خواند و از نماز جماعت تخلف  اش نماز می کس که در خانه همانند فالنشما 
اید؛ و اگر سنت و  پیامبرتان را ترك کرده روشهایتان نماز بخوانید،  ورزد، در خانه می

دیدیم که  می در دوران پیامبرشوید.  قطع گمراه می روش پیامبرتان را ترك کنید، به
مردي کرد؛ حتی  بود، کسی از نماز جماعت تخلف نمی جز منافقی که نفاقش آشکار

شد و او را به مسجد  هاي دو نفر کشیده می بر روي شانه -که بیمار یا ناتوان بود -
 ».دادند آوردند و در صف جماعت قرار می می

هاي هدایت را به ما  راه اهللا رسول«تی دیگر از مسلم آمده است: یو در روا
هاي  شود، یکی از راه در مسجدي که در آن اذان داده می آموزش داد؛ و اداي نماز

 ».هدایت است
 شرح

آورده است که از  ي این باب، سخنی از عبداهللا بن مسعود در ادامه /مؤلف
و زیباست. منسجم  ،سان کالم نبوي روان گیرد؛ زیرا به منبع نورِ نبوي سرچشمه می

عنوان مسلمان، اهللا  قیامت، بههرکس دوست دارد که فرداي «گوید:  می مسعود ابن
ها  بندي کند که براي آن متعال را مالقات کند، پس باید بر این نمازها در جایی پاي

ي ما دوست داریم که پروردگارمان را در حالِ اسالم و ایمان،  همه». شود اذان گفته می
گانه  پنجمالقات کنیم. پس هرکه آروزي چنین سعادتی را دارد، باید به اداي نمازهاي 

؛ زیرا نماز جماعت در مسجد، واجب است و براي مردي که بند باشد در مساجد، پاي
غیر از مسجد، نماز  جاییدر تواناییِ رفتن به مسجد را دارد، روا نیست که در خانه یا 

یادآور شده  مسعود سپس ابن بخواند؛ چراکه نماز جماعت بر مردان، واجب است.
تشریع فرموده است؛ لذا هرچه  دایت را براي پیامبرشهاي ه که اهللا متعال راه

 مسعود . ابنست که اهللا متعال بیان فرموده است هدایت و نوريآورده،  پیامبر
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آن  ».باشد هاي هدایت می گانه با جماعت، جزو راه اداي نمازهاي پنج«افزاید:  می
ترین  نه بزرگگا بزرگوار درست فرموده است؛ زیرا پس از شهادتین، نمازهاي پنج

ترین رکن اسالم پس از  آید. به عبارتی: نماز، بزرگ شمار می هاي هدایت به راه
خواند  اش نماز می کس که در خانه اگر شما همانند فالن«شهادتین است. سپس فرمود: 

هایتان نماز بخوانید، روش پیامبرتان را  ورزد، در خانه و از نماز جماعت تخلف می
». شوید قطع گمراه می ر سنت و روش پیامبرتان را ترك کنید، بهاید؛ و اگ ترك کرده

گردد و  متروك می اش نماز بخواند، روش پیامبر یعنی: اگر هر کسی در خانه
شناسند  برند؛ در نتیجه همدیگر را نمی می دیگر یکشود و مردم از  مساجد تعطیل می

انداز بزرگ در دین  یی و چشمگاه این گردهما کنند و آن و با هم انس و الفت پیدا نمی
اما این از رحمت و حکمت اهللا متعال است که به بندگانش  گیرد. شکل نمی اسالم

ترتیب روزانه پنج بار برادر  جاي آورند. بدین دستور داده که نماز را با جماعت به
کند و  دهید و او به شما سالم می کنید؛ شما به او سالم می مسلمان خود را مالقات می

ست که محبت و  گزارید؛ این، نعمت بزرگی ر دو با هم پشت سر یک امام نماز میه
دیدیم  می در دوران پیامبردر پی دارد. سپس فرمود: را  دیگر یکدوستیِ مسلمانان با 

شمارِ ». کرد که جز منافقی که نفاقش آشکار بود، کسی از نماز جماعت تخلف نمی
تواند  گاه انسانِ کافرِ نمی گیرد و آن سالم، قدرت مییابد که ا منافقان، زمانی افزایش می

دهد. از  ورزد و خود را مسلمان نشان می کفرش را آشکار نماید؛ در نتیجه نفاق می
ي بدر پدید  ، پس از پیروزي مسلمانان در غزوهي نفاق در دوران پیامبر پدیدهرو  این

افران پیروز شدند، ترس و ي بدر بر ک آمد. در سال دوم هجري که مسلمانان در غزوه
اند. حتی  کردند که مسلمان شده نگرانی وجود کافران را گرفت؛ در نتیجه وانمود می

ِ ٱ لَرَُسوُل  إِنََّك  َهدُ �َشۡ ﴿گفتند: آمدند و می می نزد پیامبر دهیم که  گواهی می«یعنی:  ﴾�َّ
 فرماید: می اما اهللا». ي اهللا هستی تو، فرستاده

ُ ٱوَ ﴿  ُ ٱوَ  ۥلَرَُسوُ�ُ  إِنََّك  لَمُ َ�عۡ  �َّ ۡ ٱ إِنَّ  َهدُ �َشۡ  �َّ ٰ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل    ]١: املنافقون[  ﴾١ ِذبُونَ لََ�
 گویند. دهد که منافقان، دروغ ي او هستی. و اهللا، گواهی می داند که تو فرستاده و اهللا، می
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یعنی: آن سخن را صادقانه نگفتند؛ بلکه چیزي را بر زبان آوردند که در 
جز منافقی که نفاقش آشکار بود، «گوید:  مسعود می . ابنهایشان به آن باور نداشتند دل

منافق از آن جهت در نماز جماعت شرکت ». کرد کسی از نماز جماعت تخلف نمی
رو  . از اینکند که به حساب و کتاب، ایمان ندارد و به پاداش االهی امیدوار نیست نمی

ْ�َقُل ال«فرمود:  اهللا رسول
َ
َفْجرِ أ

ْ
ِعَشاِء وََصالُة ال

ْ
ُمنَافِِقَ� َصالُة ال

ْ
الِة ىلَعَ ال یعنی:  )1(.»صَّ

در زمان  ها شبزیرا  ».و نماز صبح است ن نمازها براي منافقان، نماز عشادشوارتری«
امروزي نبود؛ در آن زمان که برق و امکانات امروزي وجود  هاي شبمانند  پیامبر

اي تاریک بود  اندازه شدند؛ یعنی به ود و مردم دیده نمیها، بسیار تاریک ب نداشت، شب
همه  با برق و اینشناختند. بر خالف امروز که  را در تاریکیِ شب نمی دیگر یککه 

مثل روز، روشن است. در هر حال، منافقان از تاریکی شب  ها امکانات، شب
اگر «اما  شدند. ، حاضر نمیکردند و در جماعت صبح و عشا ه میسوءاستفاد

خزیدند  دانستند که چه پاداش بزرگی در این دو نماز نهفته است، بر روي زمین می می
 -حتی مردي «گوید:  در ادامه می مسعود ابن ».کردند و در این دو نماز، شرکت می

شد و او را به مسجد  هاي دو نفر کشیده می بر روي شانه -که بیمار یا ناتوان بود
بندي به این  در اثر همین کارها و پاي». دادند قرار میآوردند و در صف جماعت  می

توانستند خاور و باخترِ زمین را فتح کنند؛ اما از آن زمان که  #اعمال بود که صحابه
بندي به این اعمال کوتاهی ورزید، عقب ماند و وضعیتش  امت اسالمی از توجه و پاي

ند؛ دیگر یکچنددسته که گاه دشمن بینید. امتی، پراکنده و  اي شد که امروزه می گونه به
 هاي اسالمی، مخالفان مسلمان خود را برخی از دستهاي از موارد  بلکه در پاره

پناه بر اهللا. زیرا با هم اختالف و پندارند!  یهود و نصارا میتر و شدیدتر از  سخت
ان را افراد بیمار و ناتو ي شدیدي در میانشان وجود دارد. اما در دوران پیامبر تفرقه

آوردند و در صف  کشاندند و به مسجد می هاي خود روي زمین می بر روي شانه
باز گردیم، دوباره  #کرد صحابه دادند. اگر ما نیز به روش و روي جماعت قرار می

ترسند و با این امت  آوریم و همه از ما می دست می شوکت و سرافرازِي گذشته را به
خواهیم  دارند. از اهللا متعال می منی با آن برمیکنند و دست از دش مدارا و سازش می

 .نقل از ابوهریرهبه 651؛ و مسلم، ش: 657صحیح بخاري، ش:  )1(
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ن امت را احیا یي ما را به ما بازگردانَد و سرافرازي پیشین ا که شوکت گذشته
 یقین که اهللا بر هر کاري تواناست. بگرداند؛ به

*** 

ْر�ٍة،«يقول:  قاَل: َسِمْعُت رسوَل اهللا وعن أيب ادّلرداء -١٠٧٧
َ
ٍة يِف ق

َ
الث

َ
َوال  َما ِمْن ث

إ�ََّما 
َ
ْيُ�ْم بِاجَلَماَعِة، ف

َ
ْيَطاُن. َ�َعل ْيِهم الشَّ

َ
د اْسَتْحَوَذ َعل

َ
الَةُ إال ق بَْدٍو، ال ُ�َقاُم �ِيِهُم الصَّ

ُب ِمَن الَغَنِم الَقاِصَية
ْ
ئ ُل اذلِّ

ُ
�

ْ
 )1([روایت ابوداود با اسناد حسن] ».يَأ

هر سه نفري که «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابودرداء ترجمه:
قطع شیطان بر  در روستا یا بیابانی باشند و در میانِ آنان نماز جماعت اقامه نشود، به

 ،پاس بدارید؛ زیرا گرگرا شود. پس بر شماست که جماعت  ها چیره می آن
 ».خورد که از گله جدا شده است گوسفندي را می

 شرح
ضمون آورده است که در فضیلت نماز جماعت روایتی بدین م /مؤلف

هر سه نفري که در روستا «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابودرداء
ها چیره  قطع شیطان بر آن یا بیابانی باشند و در میانِ آنان نماز جماعت اقامه نشود، به

دهد که ترك نماز جماعت، جایز نیست؛ اگرچه از این حدیث  این، نشان می». شود می
باشد، اما احادیث  تر روا نمی آید که ترك جماعت براي سه نفر و بیش برمیچنین 

. البته وجوبِ نماز باشد گر این است که جماعت بر دو نفر نیز واجب می دیگر، بیان
تر از سه  جمعه منوط به این است که سه نفر در آبادي باشند؛ یعنی نماز جمعه بر کم

هستند، واجب نیست. لذا نماز جمعه بر ساکنان ر سفر و بیابان نفر یا بر کسانی که د
تر  که تعدادشان سه نفر یا بیش هم در صورتی شهرها و روستاها، واجب است؛ آن

باشد. شاید این پرسش مطرح شود که مگر امکان دارد که در شهر یا روستایی سه 
 نفر نباشند؟

، 1067در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی556؛ صحیح أبی داود، ش: 6701صحیح الجامع، ش:  )1(
 این حدیث را حسن دانسته است.
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گونه که  آري؛ مثالً ممکن است که ساکنانِ جایی، مسافر باشند؛ همان پاسخ:
 شود ویژه در کشورهاي غربی مشاهده می هاي دانشگاهی به امروزه در برخی از شهرك

ها،  اند. اما اگر سه نفر از این هایی براي درس آمده ي ساکنانِ چنین شهرك که همه
سه شهروند در آن ؛ زیرا ها واجب است جا باشند، نماز جمعه بر آن شهروند همان

نشینان واجب نیست؛ بلکه فقط بر اهالی شهرها  عه بر کوچ. نماز جمشهر اقامت دارند
پس بر شماست که « ي این حدیث آمده است: در ادامه و روستاها واجب است.
زیرا گرگ، « همواره با جماعت مسلمانان باشید.یعنی:  ؛»جماعت را پاس بدارید

ي  ستهلذا تفرقه و اختالف، شای ».خورد که از گله جدا شده است گوسفندي را می
ها واجب است که همواره با هم و گرد هم باشند و  مسلمانان نیست و بر آن

 زیرا پیامبر گیري یا جدا شدن از جماعت، پیامدي جز نابودي و تباهی ندارد. کناره
. گردد شود و شکارِ گرگ می این را به گوسفندي تشبیه کرده است که از گله جدا می

شود و دیدگاهی نادر مطرح  از جماعت جدا می، نظریه یا دیدگاهکسی که در یک 
هاي دینی، مطابق  ؛ هرچند به گمان خودش، متون و دادهگونه است کند، همین می

اي دینی را بر  دیدگاه نادرش باشد. لذا واجب است که وقتی انسان، متن یا داده
ه شود که هم بیند، در آن بارها تجدید نظر کند؛ چگونه می خالف دیدگاه جمهور می

اجازه دهید مثالی عرض کنم: حذیفه به اشتباه کنند و برداشت تو، درست باشد؟ 
مسجد کوفه به اعتکاف  دربرخی از مردم کنی که  آیا تعجب نمیگفت:  مسعود نبا

َمَساِجِد «فرموده است:  اهللا نشینند؛ در صورتی که رسول می
ْ
 يِف ال

َّ
ال اْعِتاَكَف إال

اف فقط در سه مسجد است: مسجدالحرام، مسجدالنبی و اعتک«؟. یعنی: »اثلَّالثَةِ 
دانند و من،  بسا آنان حکم این مسأله را می چه«فرمود:  مسعود ابن». مسجداالقصی

فرمود: بعید  مسعود به زبانِ حال به حذیفه سان ابن بدین». فراموش کرده باشم
اف در هر مسجدي اجماع مسلمانان، اعتک کنی. زیرا نزدیک به نیست که تو اشتباه می

صحیح باشد، معنایش این است  که حدیث حذیفه فرضِ این . بهدانند را درست می
باشد؛ و گرنه، امکان ندارد  گانه می ست که در مساجد سه که اعتکاف کامل، اعتکافی

 گونه مورد خطاب قرار دهد که: که اهللا متعال با قرآن کریم، مسلمانان را این
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وُهنَّ تَُ�ٰ  َوَ� ﴿ نُتمۡ  ِ�ُ
َ
ٰ  َوأ ۡ ٱ ِ�  ِكُفونَ َ�      ]١٨٧: البقرة[  ﴾ِجدِ َمَ�ٰ ل

 و در حالی که در مسجدها معتکفید، با همسرانتان آمیزش نکنید.

گانه درست است! در صورتی  گوییم: اعتکاف فقط در مساجد سه با این حال می
صاحت و توانند به این مساجد بروند و این، بر خالف ف % مسلمانان نیز نمی1که حتی 

هاي نادر و عجیب را دوست دارند؛ گویا  بالغت است؛ اما برخی از مردم طرح دیدگاه
که شنویم  هاي نادر و عجیبی می رو گاه فتوا از اینها بیفتند.  خواهند بر سرِ زبان می

کسی را  و مخالف دلیل و دیدگاه جمهور است. پیامبر ها وجود ندارد دلیلی براي آن
افتد و  شود، به گوسفندي تشبیه کرده است که از گله، تک می یاز جماعت جدا مکه 

 گردد. شکارِ گرگ می
*** 
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انَ  -١٠٧٨ َمْن َص�َّ الِعَشاَء يِف «َ�ُقوُل:  قال: َسِمْعُت رسوَل اهللا عن عثماَن بِن عفَّ
 
َّ
اَم نِْصَف الل

َ
��ََّما ق

َ
ك

َ
هُ مَجَاَعٍة، ف

َّ
ْيَل لُك

َّ
��ََّما َص�َّ الل

َ
ك

َ
ْبَح يف مَجَاَعٍة، ف  ».ْيِل، َوَمْن َص�َّ الصُّ

 )1([روایت مسلم]
انَ  َمْن َشِهَد الِعَشاَء : «قال: قال َرُسول اهللاِ  و� رواية الرتمذي عن عثماَن بِن عفَّ

ٍة، َوَمْن َص�َّ الِعَش 
َ
ل

َ
ُ �َِياُم نِْصَف يل ِقَياِم يِف مَجَاَعٍة اَكَن هلَ

َ
ُ ك اَء َوالَفْجَر يِف مَجَاَعٍة، اَكَن هلَ

ةٍ 
َ
ْل  [ترمذي، این حدیث حسن صحیح دانسته است.] ».يلَ

هرکس «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می عثمان بن عفان ترجمه:
داري کرده است و هرکس  نماز عشا را با جماعت بخواند، گویا نصف شب را زنده

ي شب را به عبادت  جاي آورد، مانند این است که همه جماعت به نماز صبح را با
 ».گذرانده است

فرمود:  اهللا گوید: رسول می در روایت ترمذي آمده است: عثمان بن عفان
رسد و هرکه  کسی که در جماعت عشا حاضر شود، پاداشِ قیامِ نصف شب به او می«

 ».داردداريِ تمام شب را  زنده نماز عشا و صبح را با جماعت بخواند، پاداش شب

يب هر�رة -١٠٧٩
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا عن أ

َ
ْبِح «ق ُموَن َما يِف الَعَتَمِة َوالصُّ

َ
ْو َ�ْعل

َ
َول

ْو َحْبواً 
َ
تَْوُهَما َول

َ
 )2(تر گذشت.] [متفق علیه؛ روایت کاملِ این حدیث پیش ».أل

دانستند که چه پاداش  یو اگر م«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
خزیدند و در این دو  بزرگی در نمازهاي عشا و صبح نهفته است، بر روي زمین می

 ».کردند نماز، شرکت می
 
 
 

 .656صحیح مسلم، ش:  )1(
 . (مترجم)]1040ي  . [ر.ك حدیث شماره437؛ و صحیح مسلم، ش: 615صحیح بخاري، ش:  )2(
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اَل: قال َرُسول اهللاِ  -١٠٨٠
َ
َقَل ىلَعَ الُمَنافِِقَ� ِمْن َصالَةِ الَفْجِر : «وعنه ق

ْ
يَْس َصالٌَة أ�

َ
ل

ُموَن مَ 
َ
ْو َ�ْعل

َ
ْو َحْبواً َوالِعَشاءِ، َول

َ
تَْوُهَما َول

َ
 )1([متفق علیه] ».ا �ِيِهَما أل

هیچ نمازي چون نماز عشا و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
دانستند که چه پاداش بزرگی در این دو  نماز صبح بر منافقان دشوار نیست؛ و اگر می

 ».کردند از، شرکت میخزیدند و در این دو نم نماز وجود دارد، بر روي زمین می
 شرح

، فضیلت نماز صبح و عشا با »الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف، نووي
گر پاداش  ي این دو نماز آورده است که بیان جماعت را باب کرده و احادیثی درباره

هرکه نماز «آمده است:  باشد. در حدیث عثمان بن عفان فراوان این دو نماز می
؛ یعنی: »داريِ تمام شب را دارد زنده بخواند، پاداش شب عشا و صبح را با جماعت

گویا تمام شب را نماز خوانده است؛ عشا برابر با قیامِ نیمی از شب است و صبح نیز 
ست که اگر نماز عشا و صبح را با جماعت  گونه. این، فضیلت بسیار بزرگی همین

نید، گویا در قیام و که شب را در رختخواب خود به صبح برسا رغم این بخوانید، به
و «فرمود:  اهللا آمده است، رسول گونه که در حدیث ابوهریره همان اید. نماز بوده

دانستند که چه پاداش بزرگی در نمازهاي عشا و صبح وجود دارد، بر روي  اگر می
چهار دست ها  یعنی: مانند بچه». کردند خزیدند و در این دو نماز، شرکت می زمین می

خزیدند تا خود را به جماعت صبح و عشا برسانند و به پاداش  مین میو پا روي ز
نقل کرده، آمده است:  در حدیث بعدي که ابوهریرهبزرگ این دو نماز دست یابند. 

». هیچ نمازي چون نماز عشا و نماز صبح بر منافقان دشوار نیست«فرمود:  اهللا رسول
خوانند؛ بنابراین نماز صبح و عشا که  زیرا منافقان از روي ریا و خودنمایی نماز می

بیند، براي آنان دشوار است؛ اما در نمازهاي ظهر و  تاریک است و کسی آنان را نمی
ها را  دهند. چون مردم آن شوند و خود را به دیگران نشان می عصر و مغرب حاضر می

نماز عشا و کنند و امکان خودنمایی در  بینند! منافقان، اهللا را جز اندکی یاد نمی می
که برق و امکانات امروزي  ویژه در دوران پیامبر صبح برایشان وجود ندارد؛ به

 651ي  شماره باشد و مسلم نیز روایتی به همین مضمون به می 644ي  شماره این، لفظ بخاري به )1(
 روایت کرده است.
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. لذا منافقان، دیده اش، تاریک بود ها، به همان حالت طبیعی وجود نداشت و شب
شدند و توجیهی براي این بیماردالن وجود نداشت که در جماعت صبح و عشا  نمی

شا و صبح، هنگامِ خواب و استراحت است و حاضر شوند. از سوي دیگر، نماز ع
پرداختند؛ بلکه  نشینی و گفتگوهاي شبانه نمی زمان مردم، مانند دوران ما به شب آن

خاستند و بسیاري از آنان نیز  خوابیدند و صبح زود برمی بالفاصله پس از عشا می
اقل نماز صبح ایستادند؛ و ال دار بودند و در تاریکیِ شب به نماز و عبادت می زنده شب

ست:  آمد. گفتنی خواندند؛ اما نماز عشا و صبح بر منافقان گران می را با جماعت می
. از نماز عشا از نماز عصر، برتر نیست؛ بلکه نماز عصر بر نماز عشا برتري دارد

تر  که پیش رو نماز صبح، هم با نماز عصر ذکر شده است و هم با نماز عشا؛ چنان این
کسی که نماز صبح و عصر را بخواند، وارد «فرموده است:  اهللا گذشت، رسول

گونه که ماه شب چهارده را  شما همان«چنین فرموده است:  هم )1(».شود بهشت می
توانید سعی  بینید، پروردگارتان را نیز خواهید دید؛ پس، تا می بدون هیچ مزاحمتی می

نماز پیش از غروبِ آن، کنید که نمازِ پیش از طلوع خورشید، (یعنی نماز صبح) و 
 )2(».(یعنی نمازعصر) را از دست ندهید

هرکه نماز صبح و عشا را با جماعت بخواند، گویا تمام «گونه که بیان شد،  همان
دانستند که چه پاداش بزرگی در  و اگر می«چنین  . هم»شب را به نمازایستاده است

و در این دو نماز، شرکت خزیدند  نمازهاي عشا و صبح نهفته است، بر روي زمین می
 بند باش که اهللا ي نمازها پاي پس اي برادر و خواهر مسلمانم! بر همه». کردند می
 فرماید: می

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لَحَ أ ِينَ ٱ ١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ِينَ ٱوَ  ٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�تِِهمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ  َعنِ  ُهمۡ  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣ رُِضونَ ُمعۡ  وِ للَّغۡ ٱ ٰ  ةِ َكوٰ لِلزَّ  ُهمۡ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٤ عِلُونَ َ�  فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ
ٰٓ  إِ�َّ  ٥ زۡ  َ�َ

َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �

 ٓ ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
ِينَ ٱوَ  ٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ َ�ٰ  ُهمۡ  �َّ

َ
 ٨ ُعونَ َ�ٰ  ِدهِمۡ وََ�هۡ  مۡ تِهِ َ�ٰ ِ�

 .1054و  134ي هر.ك: حدیث شمار )1(
 . [مترجم]1058ي ر.ك: حدیث شماره )2(
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ِينَ ٱوَ  ٰ  ُهمۡ  �َّ َ�َ  ٰ ْوَ�ٰٓ  ٩ ُ�َافُِظونَ  تِِهمۡ َصلََ�
ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ِينَ ٱ ١٠ رِثُونَ َ�  يَرِثُونَ  �َّ

ونَ َ�ٰ  �ِيَها ُهمۡ  َس َدوۡ فِرۡ لۡ ٱ     ]١،١١:  املؤمنون[  ﴾١١ ِ�ُ
که از کارهاي بیهوده  و آنان که در نمازهایشان، خاشعند. راستی مؤمنان رستگار شدند.آنان به

هایشان هستند؛ جز  که حافظ شرمگاه آورند. و آنان که زکات را به جاي می گردانند. و آنان روي
  شوند. پس کسانی که در پیِ راه بر همسرانشان و کنیزانشان که در این صورت سرزنش نمی

که بر  کنند. و آنان رعایت می هایشان را ها و پیمان که امانت دیگري باشند، تجاوزکارند. و آنان
که بهشت را به دست  نمایند. ایشان، وارثان (بهشت برین) هستند. نمازهایشان محافظت می

 .اند آورند و در آن جاودانه می

هاي نیک، ذکر نماز را به میان آورد؛  اهللا متعال در ابتدا و انتهاي این ویژگی
 فرماید: می» معارج«ي  چنین در سوره هم

هُ  إَِذا ١٩ َهلُو�ً  ُخلِقَ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿ ُّ ٱ َمسَّ هُ  �َذا ٢٠ َجُزوٗ�  ل�َّ  َمُنوً�  ۡ�ُ �َۡ ٱ َمسَّ
ۡ ٱ إِ�َّ  ٢١ ِينَ ٱ ٢٢ ُمَصّلِ�َ ل ٰ  ُهمۡ  �َّ ٓ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ    ]٢٣  ،١٩: املعارج[  ﴾٢٣ �ُِمونَ َدا

تاب و  آسیبی به او برسد، بیتاب آفریده شده است. هرگاه بدي و  همانا انسان، حریص و بی
باشد؛ مگر نمازگزاران؛  پریشان است. و چون خوبی و نعمتی به او برسد، بخیل و خودخواه می

 بندند. که بر نماز خویش پاي آنان

هاي نیک، بیان  عنوان یکی از ویژگی ندي بر نماز بهیبدر پایانِ این آیات نیز، پا
ترین رکن اسالم است. از اهللا  شهادتین، بزرگیابیم که نماز، پس از  گردید. لذا در می

دهندگان قرار دهد و ما را در  خواهیم که ما را جزو نمازگزاران و زکات متعال می
چه که حرام نموده  کنند و از آن بندي مییهی پایض الشمارِ کسانی درآورد که بر فرا

 پرهیزند. است، می
*** 



ض و نهی اکید و تهدید بندي به نمازهاي فر باب: امر به پاي -193
 ها سخت نسبت به ترك آن

 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ٰ�َ ْ ٰ ٱ َ�َ  فُِظوا لََ� لَوٰ ٱوَ  تِ لصَّ ۡ ٱ ةِ لصَّ ْ  َطيٰ وُسۡ ل ِ  َوُقوُموا َّ�ِ  ٰ    ]٢٣٨: البقرة[ ﴾٢٣٨ نِتِ�َ َ�
دت) بند باشید و خاشعانه در پیشگاه اهللا (به عبا ویژه نماز عصر، پايبر تمام نمازها و به 

 بایستید.

 فرماید: و می
ْ  فَإِن﴿ ْ  تَابُوا قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ  ]٥ة: توب[ال  ﴾َسبِيلَُهمۡ  فََخلُّوا

...اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، راهشان را باز بگذارید (و رهایشان  
 کنید).

 

اَل:  َرُسوَل اهللاِ  قال: سألُت  وعن ابن مسعودٍ  -١٠٨١
َ
َضُل؟ ق

ْ
الَةُ «أيُّ األْ�َماِل أف الصَّ

تَِها
ْ
اَل: »ىلَعَ َوق

َ
؟ ق يْنِ «؛ قلُت: ُ�مَّ أيٌّ اَل: » بِرُّ الَوادِلَ

َ
؟ ق  ».اجِلَهاُد يف َسبِيِل اهللاِ «قلُت : ُ�مَّ أيٌّ

 )1([متفقٌ علیه]
مین عمل نزد پرسیدم: کدا اهللا رسولگوید: از  می عبداهللا بن مسعودترجمه: 

گفتم: سپس کدامین عمل؟ ». نمازِ سرِ وقت«تر است؟ فرمود:  اهللا متعال، پسندیده
 ».جهاد در راه اهللا«سؤال کردم: سپس چه عملی؟ فرمود: ». نیکی به پدر و مادر«فرمود: 

 شرح
 ».ها بندي بر نمازها و هشدار شدید نسبت به ترك آن باب: پاي« در گوید: می /مؤلف

 روزي پنج نوبت نماز را بر بندگانش فرض فرموده است؛ پیامبر شبانهدر  اهللا
که ابتدا پنجاه نمازهاي یومیه آسان بگیرد و از بر بندگانش تقاضا نمود که  از اهللا

تعداد نمازها، پنج نوبت است؛ اما در «اهللا متعال فرمود: ؛ بکاهد بود روز نوبت در شبانه
ي اسالم و  درباره شخصی از پیامبر ».باشد می نوبتپنجاه ي  اندازه بهترازوي اعمال 

 317ي تر به شماره. [این حدیث پیش85) و صحیح مسلم، ش: 7534، 527صحیح بخاري، ش: ( )1(
 گذشت. (مترجم)]
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گانه را فرض نموده  نمازهاي پنج برایش بیان نمود که اهللا نماز پرسید؛ پیامبر
که  است. عرض کرد: آیا نماز دیگري هم بر من واجب است؟ فرمود: خیر؛ مگر این

یمن فرستاد، به را به  که معاذ بن جبل چنین زمانی خواسته باشی نافله بخوانی. هم
پنج نماز بر آنان  روز خبر بده که اهللا در شبانه -یعنی اهل یمن -ها  به آن«او فرمود: 

 ».فرض کرده است
ویژه نماز عصر دستور داده و فرموده  ي نمازها به بندي بر همه اهللا متعال به پاي

 است:

﴿ ٰ�َ ْ ٰ ٱ َ�َ  فُِظوا لََ� لَوٰ ٱوَ  تِ لصَّ ۡ ٱ ةِ لصَّ    ]٢٣٨: قرةالب[  ﴾َطيٰ وُسۡ ل
  بند باشید. ویژه نماز عصر، پايبر تمام نمازها و به 

لَوٰ ٱ﴿باشد،  اهللا می که داناترین فرد نسبت به کتاب پیامبر ۡ ٱ ةِ لصَّ را به  ﴾َطيٰ وُسۡ ل
به چیزي تصریح کند، دیگر سخن و  وقتی پیامبرتفسیر نموده است. » نماز عصر«

خاطر فضیلت و امتیازي که دارد،  ماز عصر بهسان ن بدیندیدگاه دیگران اعتبار ندارد. 
 فرماید: اهللا متعال میطور خاص ذکر شده است.  به

ْ  فَإِن﴿ ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ  ﴾َسبِيلَُهمۡ  فََخلُّوا

هایشان ...اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، راهشان را باز بگذارید (و ر
 کنید).

 فرماید: میچنین  هم
ْ  فَإِن﴿ ْ  تَابُوا قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ٰ فَإِخۡ  ةَ لزَّ    ]١١: التوبة[  ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  نُُ�مۡ َ�

 پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، برادران دینی شما هستند.

زیرا این آیه، کرد؛  ي پیشین ذکر می یهاین آیه را به جاي آ /کاش جناب مؤلف
مؤلف، حدیثی بدین مضمون دهد که هرکس نماز نخواند، کافر است. سپس  نشان می

تر  کدامین عمل نزد اهللا متعال، پسندیدهپرسید:  از پیامبر مسعود بنآورده که ا
که شریعت تعیین کرده  ییعنی: اداي نماز در وقت ».نمازِ سرِ وقت«است؟ فرمود: 

و اداي آن در به حکم شریعت، تقدیم نماز ست که  اي گونه شرایط بهلذا اگر  است؛
هاي  گاه که مطابق آموزه باشد و آن تقدیم نماز بهتر میباشد، پس  بهتر میاول وقت 

ست:  گفتنیندازیم. یتأخیر ب باشد، بهتر است که نماز را به شرعی، تأخیرِ آن بهتر می
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باشد؛ مگر نماز  تر و افضل میهها در اولِ وقت، ب داي آنگانه و ا تقدیم نمازهاي پنج
 بر مردم دشوار نباشد.که  البته مشروط به این شا که بهتر است با تأخیر ادا شود؛ع

تا شدت گرما  ادا شود چنین نماز ظهر که بهتر است در گرماي تابستان با تأخیر هم
اي صبح، عصر و مغرب، بهتر تر باشد. اما براي نمازه کاهش یابد و براي مردم، آسان

قدر فاصله و  منظور از تعجیل، این است که پس از اذان، آن است که تعجیل شود.
شنود، برخیزد، وضو بگیرد و براي نماز  فرصت باشد که شخصی که صداي اذان را می

که  آماده شود. این، معناي تعجیل یا تقدیم نماز و ادايِ آن در اول وقت است؛ نه این
 ه پس از اذان، نماز اقامه گردد.بالفاصل
نیکی به «فرمود:  برتر است؟ پیامبر سپس کدامین عمل پرسید: مسعود ابن

نیکی سخن  ها به ها کوتاهی نکند؛ با آن یعنی: انسان در خدمت به آن». پدر و مادر
بگوید، احترامشان را نگه دارد و از کمک مالی و خدمت عاطفی به آنان دریغ نورزد. 

 مسعود ابن ».جهاد در راه اهللا«: سپس چه عملی؟ فرمود: سؤال کرد سعودم ابن
 نیزهاي دیگري را  نیکی اهللا قطع رسول پرسیدم، به اگر بیش از این می«گوید:  می

این حدیث، دلیلی بر اثبات محبت براي اهللا متعال است؛ یعنی: ». شمرد برایم برمی
نه که نیکوکاران را دوست دارد. و گو کارهاي نیک را دوست دارد؛ همان اهللا
مانَد و محبتی در شأنِ اوست و سخن از  به محبت بندگانش نمی شک محبت اهللا بی

در  ست. صفات واالي االهی ي بارهدرروي  و کجچگونگیِ این محبت، انحراف 
بیان شده که نیکی به پدر و مادر، بر جهاد در راه اهللا مقدم است؛  مسعود حدیث ابن

نفل یا اعمال مستحب و داوطلبانه. به ي  هاي واجب و هم در عرصه زمینه هم در
عبارت دیگر: نیکی به پدر و مادر در شرایطی که واجب است، بر جهاد واجب برتري 

، از باشد واجب نیست و مستحب میدارد؛ و نیز در شرایطی که نیکی به پدر و مادر، 
اگر پدر و مادري، کسی جز فرزندشان را . مثالً استجهاد داوطلبانه و غیرواجب برتر 

ها خدمت و رسیدگی کند، در چنین شرایطی بر فرزندشان  نداشته باشند که به آن
ها خدمت  واجب است که نزدشان بمانَد و به جهاد نرود؛ اما اگر کسی هست که به آن

لذا اگر به  .و رسیدگی نماید، ماندنِ فرزند در کنار پدر و مادرش، مستحب است
ورش در جهاد نیاز است، بهتر است که به جهاد برود و گرنه، نیکی به پدر و حض

 باشد. واهللا اعلم. مادر، برتر و افضل می
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شوم که دقت کنید: وقت نماز داخل شده باشد  در رابطه با نماز صبح، یادآور می
 و پس از اطمینان کامل به دخول وقت، نماز را اقامه کنید.

*** 

اَل: قال َرُسول اهللاِ  $وعن ابن عمرَ  -١٠٨٢
َ
ٍْس: َشَهاَدةِ أْن ال : «ق بُِ�َ اإلْسالُم ىلَعَ مخَ

اَكةِ، وََحجِّ ابَلْيِت، َوَصْوِم  � الَةِ، َو�ِيَتاءِ الزَّ اِم الصَّ
َ
داً َرُسوُل اهللاِ، َو�ِق إال اُهللا، وَأنَّ ُ�َمَّ

 )1([متفقٌ علیه] ».َرَمَضانَ 
اسالم بر پنج پایه بنا شده است: «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابنترجمه: 

ي اوست؛  که محمد، فرستاده که معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد و این گواهی به این
 ».ي ماه رمضان اهللا، و روزه اداي نماز، پرداخت زکات، حج بیت

 شرح
ي فرض و نهی اکید و هشدارِ سخت ندي بر نمازهایبدر باب امِر به پا /مؤلف

گوید:  می $عمر ها، حدیثی بدین مضمون آورده است که: ابن سبت به ترك آنن
که معبود برحقی جز  اسالم بر پنج پایه بنا شده است: گواهی به این«فرمود:  پیامبر

ي اوست؛ اداي نماز، پرداخت زکات، حج  که محمد، فرستاده اهللا وجود ندارد و این
ي ماه رمضان پیش از حج  روزهروایتی دیگر، در ». ي ماه رمضان اهللا، و روزه بیت
بندي صحیح خود،  بنا بر روایت نخست، در بخش /اهللا ذکر شده است؛ بخاري بیت

 .حج را پیش از روزه ذکر کرده است
اسالم  اهللا سان رسول بدین». اسالم بر پنج پایه بنا شده است«فرمود:  اهللا رسول

ها، پایه و اساسِ کاخ  رد؛ یعنی این ستونرا به کاخی تشبیه فرمود که پنج ستون دا
ریزد و ویران  ي کاخ فرو می ها از میان برود، همه آیند و اگر یکی از ستون شمار می به

پایه است و بنایی  هاي استوار بنا نگردد، سست شود. هر کاخی که بر روي ستون می
آن را براي  هللاشود؛ اما اسالم، بنایی استوار دارد که ا محکم و استوار محسوب نمی

 گذاري کرده و فرموده است: بندگانش پایه

 .16و صحیح مسلم، ش:  8صحیح بخاري، ش:  )1(
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�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿  
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َلُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

  ]٣: دة املائ[  ﴾ادِينٗ 
را براي شما به  امروز براي شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم 

 .عنوان دین پسندیدم
هاي اصلیِ اسالم را در پنج عدد برشمرده و فرموده است:  پایه اهللا رسول

ي  که محمد، فرستاده که معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد و این گواهی به این«
یعنی: نخستین رکن اسالم، این است با ایمانِ قلبی، شهادتین را بر زبان ؛ »اوست
چه جز اهللا پرستش  و گواهی دهی که معبود راستینی جز اهللا وجود ندارد و آن بیاوري

پرستند و برخی دیگر ماه را؛  ها، خورشید را می شود، باطل است. برخی از انسان می
گاوپرست! حتی در دنیا کسانی یافت اي،  پرست هستند و عده برخی هم ستاره

 پرستند! شنود که آلت تناسلی زنان را می می
گوناگونی در دنیا وجود دارد؛ اما معبود برحق کیست؟ آري؛  يها ها و ملت آیین

، یگانه معبود راستین است. این، مقتضايِ عقل و شرع است؛ زیرا ذاتی اهللا
؛ چه کسی مخلوقات را ها را خلق کرده است باشد که آفریده ي عبادت می شایسته

 فرماید: که می . چنانآفریده است؟ آري؛ اهللا

مۡ ﴿
َ
ْ  أ مۡ  ءٍ َ�ۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا

َ
   ]٣٤: الطور[  ﴾٣٥ لُِقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  أ
 اند؟ اند یا خودشان آفریننده آیا بدون آفریدگار، آفریده شده

 فرماید: و می
فَرََء�ۡ ﴿
َ
ا تُمأ نتُمۡ  ٥٨ نُونَ ُ�مۡ  مَّ

َ
مۡ  ۥٓ لُُقونَهُ َ�ۡ  َءأ

َ
 ]٥٩  ،٥٨: الواقعة[   ﴾٥٩ لُِقونَ َ�ٰ لۡ ٱ نُ َ�ۡ  أ

 آفرینید یا ما آفریدگاریم؟ را می  اید؟ آیا شما، آن ریزید، توجه کرده ها می چه در رحم آیا به آن 

 فرماید: می توانند؛ بلکه اهللا ها، جمع شوند تا جنینی بیافرینند، نمی ي آفریده اگر همه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ سۡ ٱفَ  َمَثلٞ  ُ�َِب  �َّاُس ٱ � ِينَ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  َتِمُعوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ  لَن �َّ

 ۡ�َ ْ ْ جۡ ٱ َولَوِ  اُذبَا�ٗ  لُُقوا     ]٧٣:  احلج[  ﴾ۥَ�ُ  َتَمُعوا
گمان معبودانی که به جاي اهللا  شود؛ پس به آن گوش بسپارید. بی اي مردم! مثالی بیان می

 مع شوند.ها براي آفریدن مگس ج ي آن توانند مگسی بیافرینند؛ هرچند همه خوانید، هرگز نمی می
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ي معبودان باطل با گوناگونی و تعددي که دارند، حتی توانایی  اهللا! همه سبحان
این  ها بدین منظور گرد هم آیند. ي آن  را هم ندارند؛ اگرچه همه سآفرینش یک مگ

ي مسایل تشریعی در این  ها در زمینه ست؛ و اما ناتوانیِ آن مسایل تکوینیي  در زمینه
 فرماید: نمایان است که می ي اهللا متعال فرموده
ٰٓ  نُّ �ِۡ ٱوَ  �ُس ۡ�ِ ٱ َتَمَعتِ جۡ ٱ لَّ�ِنِ  قُل﴿ ن َ�َ

َ
  أ

ۡ
ْ يَ�   َ�  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  لِ بِِمثۡ  تُوا

ۡ
 تُونَ يَ�

  ]٨٨: اإلرساء[ ﴾٨٨ �َظِه�ٗ  ٖض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َ�نَ  َولَوۡ  ۦلِهِ بِِمثۡ 
هند همانند این قرآن را بیاورند، هرگز ها جمع شوند و بخوا ها و جن ي انسان بگو: اگر همه

 باشند. دیگر یکتوانند مانند آن را بیاورند؛ هرچند یاور و پشتیبان  نمی

کس تواناییِ  ی همانند کالم اهللا بیاورد؛ و نیز هیچمتواند کال کس نمی لذا هیچ
 هاي االهی را ندارد. یک از آفریده آفرینش هیچ

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿
َ
نۡ  ُهمَس� َ�ٰ ٱ َخلَقَ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۚ ٱ َ�َُقولُنَّ  َض �ۡ� ُ    ]٢٥: لقامن[  ﴾�َّ

طور قطع خواهند گفت:  ، بهها و زمین را آفریده است ی آسمانچه کسو اگر از آنان بپرسی: 
 ».اهللا«

 فرماید: چنین می هم
ۡ�َ  َولَ�ِن﴿

َ
نۡ  ُهمَس� ُ ٱ َ�َُقولُنَّ  َخلََقُهمۡ  مَّ    ]٨٧: الزخرف[  ﴾�َّ

 ».اهللا«گویند:  قطع می ها را آفریده است، به از آنان بپرسی: چه کسی آن و اگر

 فرماید: و نیز می

ٓ ٱ ّمِنَ  زُُقُ�ميَرۡ  َمن قُۡل ﴿ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن ِض �ۡ� مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َ�مۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 رِجُ ُ�ۡ  َوَمن رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

ۡ ٱ ِمنَ  َ�َّ لۡ ٱ ۡ ٱ رِجُ َوُ�خۡ  َمّيِتِ ل  ٱ يَُدبِّرُ  َمنوَ  َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
َ
ۚ مۡ ۡ� ُ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر َّ�﴾ 

   ]٣١:  يونس[  
دهد یا چه کسی مالک و آفریدگار گوش و  بگو: چه کسی شما را از آسمان و زمین روزي می

آورد و چه کسی به تدبیر  هاست و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می چشم
 اهللا.پردازد؟ خواهند گفت:  امور می

باشد؛ آیا  ي عبادت می ست، شایسته هایی بنابراین ذاتی که داراي چنین ویژگی
که  ي عبادت است؟ هرگز؛ چنان به رسیدگی و اداره نیاز دارد، شایسته چیزي که خود

 شود: خورشید، اداره می
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مۡ ٱوَ ﴿ ۚ  َتَقّرٖ لُِمسۡ  رِيَ�ۡ  ُس لشَّ ََّها ٰ  ل   ]٣٨: يس[  ﴾٣٨ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِديرُ َ�قۡ  لَِك َ�
هاي قدرت  گاهش درحرکت است( یکی از نشانه و خورشید که همواره به سوي قرار 

 گیري (پروردگار) توانا و داناست. ست)؛ این، تقدیر و اندازه االهی

که  ي عبادت است؟! آیا ماه، این شایستگی را دارد پس آیا خورشید، شایسته
ي  ها شایسته یک از این وردگارند و هیچمخلوق پر پرستش شود؟ ستارگان و درختان،

 پرستش نیست.
که آنان را  براي اینلذا آن بزرگوار پرست بودند؛  ستاره شماري از قوم ابراهیم

اي  ي سیاه شب بر آسمان کشیده شد و ستاره که پرده متوجه اشتباهشان نماید، هنگامی
رد، اظهار داشت که گاه که ستاره غروب ک دید، گفت: این، پروردگار من است و آن

که  پرست بودند؛ لذا هنگامی عده اي از قومش ماه». کنندگان را دوست ندارم غروب«
و چون ماه غروب کرد، ». این، پروردگار من است«ماه را در حالِ طلوع دید، فرمود: 

سپس  ».قطع جزو گمراهان خواهم بود اگر پروردگارم مرا هدایت نکند، به«گفت: 
گاه که خورشید را در حال طلوع دید، فرمود:  به چالش کشید و آنخورشیدپرستان را 

 وقتی خورشید غروب کرد، گفت:». باشد تر می این، پروردگار من است؛ این، بزرگ«

ا ءٞ بَرِيٓ  إِّ�ِ  مِ َقوۡ َ�ٰ ﴿ هۡ  إِّ�ِ  ٧٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  ّمِمَّ ِي ِ�َ وَجۡ  ُت وَجَّ َ�ٰ ٱ َ�َطرَ  لِ�َّ ٰ لسَّ  تِ َ�
 ٱوَ 

َ
ۖ َحنِيفٗ  َض �ۡ� ٓ  ا ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  �    ]٧٩  ،٧٨: األنعام[  ﴾ ٧٩ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

ورزید، بیزارم؛ من، از روي اخالص و گرایش به توحید به سوي چه شرك می اي قوم من! از آن«
 ».ها و زمین را پدید آورده است. و من، جزو مشرکان نیستمآورم که آسمانکسی روي می

یچ معبود راستینی جز اهللا وجود ندارد و هرچه جز او ، یعنی: ه»إالاهللا ال�«لذا 
ها و معبودان  برادرانم! شگفتا که روز رستاخیز، هم بت شود، باطل است. پرستش می

ها را عبادت  پرستند، هیزمِ دوزخ خواهند بود و هم کسانی که این باطلی که جز اهللا می
 سوزند: د هیزم در آتش دوزخ میها با معبودان باطلشان همانن ي این کنند؛ یعنی: همه می

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما إِنَُّ�مۡ ﴿ نُتمۡ  َجَهنَّمَ  َحَصُب  �َّ
َ
 َ�نَ  لَوۡ  ٩٨ رُِدونَ َ�ٰ  لََها أ

ا ةٗ إلهءَ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  ۖ  مَّ ونَ َ�ٰ  �ِيَها َوُ�ّٞ  َوَرُدوَها  ]  ٩٩  ،٩٨: االنبياء[   ﴾٩٩ ِ�ُ
پرستید، هیزم دوزخید و همگی شما وارد دوزخ   میگمان شما و معبودانی که جز اهللا بی

د و همگی در آن شدن ها معبودان راستینی بودند، هرگز وارد دوزخ نمی خواهید شد. اگر این
 مانند. جاودانه می
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شدند؟ آیا  ها معبودان برحقی بودند، وارد دوزخ می راستی اگر این بت آري؛ آیا به
که این  ندگانشان به دوزخ بروند؟ هنگامیکن در این صورت سزاوار بود که عبادت

افکنی کنند؛ گفتند: نصارا، عیسی بن مریم را  آیات نازل شد، مشرکان کوشیدند تا شبهه
پرستند؛ پس عیسی نیز وارد دوزخ خواهد شد. لذا اهللا متعال این آیات را نازل  می

 فرمود:

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ وْ  َ�ٰٓ سۡ �ُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسَبَقۡت  �َّ
ُ
 َمُعونَ �َسۡ  َ�  ١٠١ َعُدونَ ُمبۡ  َهاَ�نۡ  �َِك َ�ٰٓ أ

 ۖ نُفُسُهمۡ  َتَهۡت شۡ ٱ َما ِ�  وَُهمۡ  َحِسيَسَها
َ
ونَ َ�ٰ  أ  ٱ َفَزعُ لۡ ٱ ُزُ�ُهمُ َ�ۡ  َ�  ١٠٢ ِ�ُ

َ
�ۡ ۡ� ُ�َ 

 ٰ ٮ ۡ ٱ ُهمُ َوَ�َتلَقَّ ِيٱ ُمُ�مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل  ]  ١٠٣  ،١٠١: االنبياء[ ﴾١٠٣ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  �َّ
صداي دوزخ ؛ مانند تر، از سوي ما برایشان نیکی مقرر شد، از دوزخ دور می همانا کسانی که پیش

مند هستند. رنج و سختی  هایی که دلشان بخواهد، براي همیشه بهره شنوند و از نعمت را نمی
د:) این، گوین آیند (و می کند و فرشتگان به استقبالشان می بزرگ (رستاخیز) آنان را اندوهگین نمی

 دادند. اش را به شما می ست که وعده همان روزي

ست که از سوي اهللا متعال برایشان بهشت  یکی از کسانی عیسی بن مریم
باشد. لذا باید دانست که  برین مقرر شده است؛ زیرا او، یکی از پیامبران اولوالعزم می

کند که ماه و  یشود، باطل است؛ فرقی نم هر چیز و هر کسی که جز اهللا پرستش می
چه جز اهللا  آني نیک و شایسته یا یک رییس و فرمانروا.  یک بندهستاره باشد یا 

، حاوي »إالاهللا ال�«و هم پرستش وي. پرسش شود، هم خودش باطل است 
�مد «ست که عبادت، جز با آن درست نیست؛ عبارت پس از آن، یعنی  اخالصی

است و این دو عبارت با هم،  صطفیاذعان به رسالت محمد منیز  »اهللا رسول
 باشد. ترین و نخستین رکن اسالم می اساسی

اجماع مسلمانان، نمازهاي فرض،  و اما دومین رکن اسالم، اداي نماز است؛ به
ست که نماز  گانه است: صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا؛ گفتنی همان نمازهاي پنج

 نمازها اختالف نظر وجود دارد: ي سایر گنجد. و درباره جمعه، ذیلِ نماز ظهر می
، اختالف دیدگاه دارند که آیا واجب است و انسان با ترك »وتر«ي نماز  علما درباره
اگر کسی به قیام این موضوع، شرح و تفصیل دارد: شود یا سنت است؟  آن گنهکار می

ز یا نماز شب عادت داشته باشد، نماز وتر بر او واجب است و در غیر این صورت، نما
 وتر بر او واجب نیست. البته قول راجح، این است که نماز وتر واجب نیست.
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(خورشیدگرفتگی) نیز اختالف نظر وجود دارد؛ برخی از  »نماز کسوف«ي  درباره
اند: واجب نیست. اما قول راجح،  اند و برخی از علما گفته را واجب دانسته علما آن

که  ه نماز کسوف دستور داد و هنگامیب باشد؛ زیرا پیامبر این است که واجب می
را به جا  تر همانند آن خورشید گرفت، پریشان و نگران شد و نمازي گزارد که پیش

ست که نماز کسوف، فرض کفایه است؛ یعنی اگر تعدادي از  نیاورده بود. گفتنی
 شود. ساکنان شهر نماز کسوف بخوانند، از دیگران ساقط می

باشد یا خیر؟ دیدگاهی که  ختالف است که آیا واجب میا »املسجد ةحتي«ي  درباره
توان این را قطعی دانست. چون  تر است؛ اما نمی داند، قوي را واجب می المسجد تحیۀ

است؛ مانند آمدن امام در  المسجد تحیۀگر عدم وجوب  احادیثی وجود دارد که بیان
 المسجد تحیۀکه  ینروز جمعه وارد مسجد شد و بدون ا که پیامبر روز جمعه؛ چنان

در دست  یهای چنین اخبار و روایت بخواند، روي منبر رفت و سخنرانی کرد. هم
 است. المسجد تحیۀ گر واجب نبودن باشد که بیان می

ي حکم نمازهاي دو عید نیز اختالف دیدگاه دارند؛ برخی از علما  علما درباره
دیگر از علما برخی و . ، سنتاند و شماري دیگر نمازهاي عیدین را واجب دانسته

گانه و نیز نماز جمعه که  است. لذا فقط بر وجوب نمازهاي پنج فرض کفایه اند: گفته
 وجود دارد.و اتفاق نظر گنجد، اجماع  در ذیل نماز ظهر می

ي  بدین معناست که انسان نماز را سرِ وقت و با رعایت همه» ي نماز اقامه«
د. آن به شرایط، ارکان، واجبات و نیز مستحباتجاي آور 

باشد که  هاي مستحق می و پرداخت زکات، به معناي دادن زکات به افراد و گروه
بخشی از مال و داراییِ شماست که اهللا سهم یا در قرآن کریم بیان شده است. زکات، 

شود  حاصل میچه که از زمین  متعال در طال، نقره، پولِ نقد و کاالهاي تجاري، و آن
هاي مسلمان  ي اموال و دارایی ها تعیین کرده است؛ لذا این سهم، به همه دام و نیز در

واجب است که  ،لذا بر مسلمان واجد شرایط، یعنی بر صاحبِ نصاب گیرد. تعلق نمی
 زکات اموالش را به کسانی که اهللا متعال تعیین نموده، بدهد:
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ٰ ٱ إِ�ََّما﴿ َدَ� ٓ لِلۡ  ُت لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ ُفَقَرا ۡ ٱوَ  َهاَعلَيۡ  ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  َوِ�  قُلُوُ�ُهمۡ  ُمَؤلََّفةِ ل
ِ ٱ َسبِيلِ  َوِ�  رِِم�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  لّرِقَابِ ٱ بِيِل� ٱ نِ بۡ ٱوَ  �َّ ِۗ ٱ ّمِنَ  َفرِ�َضةٗ  لسَّ ُ ٱوَ  �َّ  َعلِيمٌ  �َّ

   ]٦٠: التوبة[        ﴾٦٠ َحِكيمٞ 
ست که  کارگزاران زکات و کسانیي نیازمندان(فقرا)، و مستمندان (مساکین)، و زکات، ویژه

جویی شود و نیز در راه آزاد کردن بردگان، و کمک به بدهکاران و مجاهدانِ  باید از آنان دل
اي از سوي اهللا (صادر شده) است. و باشد که به عنوان فریضه راه اهللا و در راه ماندگان می

 اهللا، داناي حکیم است.

قصد انجام مناسک حج رهسپار  لمان بهاهللا بدین معناست که مس و اما حج بیت
 مکه شود. اهللا متعال، حج را در سال نُهم یا دهم هجري بر مسلمانان فرض فرمود.

ست که  یکی دیگر از ارکان اسالم است؛ رمضان، همان ماهی ي ماه رمضان، روزه
ي این ماه در سال دوم هجري فرض  هاي شعبان و شوال قرار دارد. روزه در بین ماه

 شد.
باشد و دینش  بند باشد، مسلمان می ها پاي ها ارکان اسالم است؛ هرکس به آن این

را بر پایه و اساس استواري بنا نهاده است. و هرکه به این ارکان عمل نکند، یا فاسق 
چنین کسی که نماز  است و یا کافر؛ یعنی: کسی که شهادتین را نگوید، کافر است؛ هم

ي ماه  دهد، فاسق است؛ ترك حج و روزه که زکات نمی باشد. و آن نخوانَد، کافر می
 رمضان نیز فسق است.

*** 

اَل: قال َرُسول اهللاِ  -١٠٨٣ 
َ
اتَِل انلَّاَس َحىتَّ �َْشَهُدوا أْن ال : «وعنه ق

َ
ق
ُ
ِمْرُت أْن أ

ُ
إال  �أ

اَك  الََة، َو�ُْؤتُوا الزَّ داً َرُسوُل اهللاِ، َو�ُِقيُموا الصَّ وا َذلَِك، َعَصُموا ِم�ِّ اُهللا، وأنَّ ُ�َمَّ
ُ
إَذا َ�َعل

َ
َة، ف

ُهْم، إال حِبَقِّ اإلْسالَِم، وَِحَساُ�ُهْم ىلَعَ اهللاِ 
َ
ْمَوال

َ
 )1([متفق علیه] ».ِدَماءُهْم وَأ

از سوي اهللا) مأموریت «(فرمود:  اهللا رسولگوید:  می $عبداهللا بن عمر ترجمه:
هی دهند که معبود راستینی جز اهللا وجود که گوا ام که با مردم پیکار کنم تا این یافته

گاه که چنین  ي اوست و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ آن ندارد و محمد فرستاده

گذشت.  395ي  ارهشم تر به . [این حدیث پیش22؛ و صحیح مسلم، ش: 25صحیح بخاري، ش:  )1(
 (مترجم)]
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ها و اموالشان را جز در مواردي که اسالم تعیین کرده است، از من  کردند، خون
 ».با اهللا متعال است اند و حسابشان مصون داشته

 شرح
گانه،  بندي بر نمازهاي پنج در باب پاي» الصالحین ریاض«در کتابش  /نووي

فرمود:  اهللا رسولگوید:  می $حدیثی بدین مضمون آورده است که عبداهللا بن عمر
که گواهی دهند که معبود  ام که با مردم پیکار کنم تا این از سوي اهللا) مأموریت یافته«(

ماز را برپا دارند و زکات ي اوست و ن راستینی جز اهللا وجود ندارد و محمد فرستاده
 ».دهند

داده شد؛ یعنی همان ذاتی که مردم را  این مأموریت از سوي اهللا متعال به پیامبر
اش را  فرستادهکند،  آفریده است و هرگونه که بخواهد، در ملک خود تصرف می

مان ها قرار داد. و این، حق پروردگار است که به پیکار با مردم فر مأمور پیکارِ با این
شود و  دست از آنان برداشته میکه مسلمان شوند و چون اسالم بیاورند،  دهد تا این

 فرماید: که اهللا متعال می چنان گیرند. در پناه اسالم قرار می
﴿ ٰ �َ ْ ِينَ ٱ تِلُوا ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ِ ٱب ِ  َوَ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  َما ُ�َّرُِمونَ  َوَ�  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱب َّ� 
ِينَ ٱ ِمنَ  قِّ �َۡ ٱ دِينَ  يَِديُنونَ  َوَ�  ۥرَُسوُ�ُ وَ  َّ�  ْ وتُوا

ُ
ٰ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ْ ُ�عۡ  َح�َّ  َعن َ�ةَ زۡ �ِۡ ٱ ُطوا

   ]٢٩: التوبة[       ﴾٢٩ ِغُرونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  يَدٖ 
چه را اهللا و پیامبرش  آورند و آنبا آن دسته از اهل کتاب که به اهللا و روز قیامت ایمان نمی

پذیرند، پیکار نمایید تا به دست خویش و شمارند و دین حق را نمیاند، حرام نمیودهحرام نم
 با خفت و خواري جزیه بپردازند.

هرگاه فرماندهی را بر لشکر یا  آمده است: پیامبر در حدیث بریده بن طفیل
 ود.فرم رعایت تقواي االهی سفارش می گماشت، ابتدا او را به اي از مجاهدان می دسته

خواستند جزیه دهند، از آنان بپذیر و  و چون می«ي این حدیث آمده است:  در ادامه
که  شود: یکی این بنابراین در پیکار با کفار، دو هدف دنبال می ».ها بردار دست از آن

؛ که به دست خویش و با خفت و خواري جزیه بپردازند اسالم بیاورند و دیگري، این
زینه را نپذیرفتند، بر مسلمانان واجب است که با آنان یک از این دو گ اما اگر هیچ

پیکار کنند. جنگیدن مسلمانان با کافران، به فرمان اهللا متعال است که پروردگار 
باشد؛ اگر مسلمانان حق دارند که از دین خویش  مسلمانان و پروردگار مشرکان می
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ن با کافران، از روي داري کنند و نسبت به آن غیرت داشته باشند، اما پیکارشا جانب
باشد و دین غیرمسلمانان،  می خاطر دینشان نیست؛ زیرا دین، دین اهللا تعصب به

پذیرد؛  باطل و غیرقابل قبول است و اهللا متعال از هیچ کس دینی جز اسالم را نمی
 فرماید: گونه که می همان

 ﴾٨٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  وَُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُ�قۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿
 ]  ٨٥: آل عمران[  
کاران شود و در آخرت جزو زیانو هر کس دینی جز اسالم بجوید، هرگز از او پذیرفته نمی 

 خواهد بود.

که شهادتین را گفتند،  ؛ یعنی: زمانی»گاه که چنین کردند آن«فرمود:  رسول اهللا
ها و اموالشان را جز در مواردي که اسالم  خون«زکات دادند،  نماز را برپا کردند و

رو  این از ».با اهللا متعال است اند و حسابشان تعیین کرده است، از من مصون داشته
با کسانی که از پرداخت زکات سرتافتند، پیکار کرد. حتی برخی از  ابوبکر صدیق

اري با مانعین زکات نداشته فعالً کاز جمله عمر فاروق از او خواستند که  #صحابه
به اهللا سوگند اگر «بر پیکار با آنان پافشاري نمود و فرمود:  باشد ؛ اما ابوبکر صدیق

دادند، سر بتابند،  می اهللا عنوان زکات به رسول که به -یا زانوبند شتر -از دادن بزغاله 
م که خداي به خدا سوگند بالفاصله یقین کرد«گوید:  می عمر ».جنگم با آنان می

را براي جهاد گشوده (و او را براي این کار مصمم فرموده) و  ي ابوبکر متعال، سینه
 )1(.»م که درست و سزاوار نیز همین استدانست

دهد که اگر مردم نماز  گر اهمیت نماز است و نشان می بیان $عمر لذا حدیث ابن
 که نماز بگزارند. شود تا این نخوانند، با آنان پیکار می

*** 

ِكَتاب، «فقال:  اهللا قال: بَعَثِ� رسوُل  وعن ُمعاذٍ  -١٠٨٤
ْ
ْهِل ال

َ
يِت قْوًما ِمْن أ

ْ
إنََّك تَأ

 ش
َ

ْن ال هفاْدُ�ُهْم إىِل
َ
  �ادة أ

َّ
 رسوُل اهللاإال

ِّ
�

َ
نَّ  اهللا ، و�

َ
ْعلِمُهْم أ

َ
أ
َ
لِك، ف طاُعوا ذِلَ

َ
 اهللافإِْن ُهْم أ

واٍت 
َ
َْس َصل ْيهم مخَ

َ
رتَض عل

ْ
ِد اف

َ
نَّ  ق

َ
علِْمُهْم أ

َ
أ
َ
َطاُعوا ذِللَك، ف

َ
إِْن ُهْم أ

َ
ٍة، ف

َ
ْل  اهللايف لُكِّ يوٍم َويلَ

َطاُعوا ذِللك، 
َ
إِْن ُهْم أ

َ
غنيائِِهْم َ�رُتَدُّ ىلَعَ ُ�َقرائهم، ف

َ
ًة تُْؤخُذ ِمْن أ

َ
يهْم صَدق

َ
رَتََض َعل

ْ
ِد ا�

َ
ق

 ). [مترجم]6/315؛ البدایۀ و النهایۀ (20ي ؛ مسلم، شماره6924ي بخاري، شماره )1(
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ومِ 
ُ
َمْظل

ْ
ْمواهِلم. واتَِّق دْعوَة ال

َ
رائَِم أ

َ
إِيَّاَك و�

َ
يْس بينها و�ْ�َ  ف

َ
إِنَُّه ل

َ
[متفقٌ  ».ِحَجاٌب  اهللاف

 )1(علیه]
مرا (براي دعوت، به یمن) فرستاد و فرمود:  اهللا گوید: رسول می معاذ ترجمه:

اند؛ آنان را به گفتن شهادتین (اقرار به  روي که اهل کتاب تو، نزد کسانی می«
ها خبر بده  گفتند، به آنا وحدانیت اهللا، و رسالت من) دعوت کن و چون شهادتین ر

ها اعالم  روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است؛ اگر پذیرفتند، به آن در شبانه که اهللا
کن که اهللا، زکات را در اموالشان بر آنان فرض نموده که از ثروتمندان ایشان گرفته 

ال قیمتیِ شود. اگر این فرمان را پذیرفتند، از گرفتن امو شده، به فقیرانشان داده می
زیرا هیچ حجابی، میان اهللا  پروا کن؛ها (به عنوان زکات) بپرهیز و از دعاي مظلوم  آن

 ».و دعاي مظلوم وجود ندارد
 شرح

به سوي یمن را از زبان خودش نقل کرده  ماجراي مأموریت معاذ /مؤلف
 وت«ه یمن فرستاد و به او فرمود: را در سال دهم هجري ب ، معاذاهللا است؛ رسول

سان او را از وضعیت مخاطبانش  و بدین». روي که اهل کتاب هستند نزد کسانی می
ها اهل کتاب بودند و دانش و  آگاه ساخت تا با آمادگی کامل نزدشان برود. زیرا آن

رو کسی که  ساخت. از این ها را از مشرکان جاهل، متمایز می اطالعاتی داشتند که آن
هایشان را به  داشت تا سؤال ید آمادگی کامل میخواست آنان را دعوت دهد، با می

ها را درك کند و به بهترین شکل،  اي پاسخ دهد و موقعیت و وضعیت آن نحو شایسته
آموزش داد که در نخستین گام  به معاذ اهللا با آنان به گفتگو بنشیند. سپس رسول

آنان را به «رمود: ف که به معاذ ها را به توحید و رسالت، فرابخواند؛ چنان دعوت، آن
تا اذعان کنند که » گفتن شهادتین (اقرار به وحدانیت اهللا، و رسالت من) دعوت کن

ي عبادت و  کس جز او، شایسته ي عبادت است و هیچ چیز و هیچ تنها اهللا، شایسته
شهادتین، کلید ورود  بندگی نیست و عبادت و پرستش غیراهللا، باطل و مردود است.

 ي اهللا فرستاده ، بدین معنا نیست که فقط محمد مصطفیبه اسالم است؛.این

. [این حدیث 19)؛ و صحیح مسلم، ش: 1458، 1395صحیح بخاري، در چندین مورد، از جمله: ( )1(
 گذشت. (مترجم)] 213ي شمارهتر بهپیش
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اند؛ اما  باشد؛ بلکه پیش از او نیز پیامبرانی چون: موسی، هود و عیسی و... آمده می
باشد  هاي گذشته می ست و شریعتش، ناسخِ شریعت آور االهی آخرین پیام اهللا رسول

ه ریعت و آیین اسالم است کشود و تنها ش انگیخته نمیو هیچ پیامبري پس از او، بر
 باشد. مورد قبول اهللا متعال می

و چون شهادتین را گفتند، به «فرمود:  ي این حدیث به معاذ در ادامه پیامبر
شاهد موضوع، ». روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است ها خبر بده که اهللا در شبانه آن

ها اعالم کن که اهللا،  د، به آناگر پذیرفتن«افزود:  همین بخشِ حدیث است. پیامبر
زکات را در اموالشان بر آنان فرض نموده است که از ثروتمندان ایشان گرفته شده، 

  هاي امام که یکی از روایت» در اموالشان«فرمود: ». شود به فقیرانشان داده می
منظور ». شود زکات از ثروتمندان گرفته شده، به فقیران داده می«باشد.  می /بخاري

در » ثروتمند« اند. این، تعریف ز ثروتمندان، کسانی هستند که داراي نصاب زکاتا
که در باب اهل  باشد؛ چنان باب وجوب زکات است که مبنا، داشتنِ نصاب زکات می

اش  خودش و خانواده اش براي یک سالِ که دارایی ست ، کسیزکات، ثروتمند
فرمان را پذیرفتند، از گرفتن اموال اگر این «ي حدیث آمده است:  در ادامه ست. کافی

؛ یعنی: اموال متوسط آنان را به عنوان زکات »ها (به عنوان زکات) بپرهیز قیمتیِ آن
بپذیر. به عبارت دیگر: در گرفتن زکات، نه کوتاهی کن و نه ستم. بلکه عادالنه، 

 قشانرین اموال آنان را به عنوان زکات تصرف کنی، در حزکات بگیر. زیرا اگر بهت
از دعاي «اي و این، باعث خواهد شد که در حقّ تو بددعایی کنند. لذا  ستم نموده

اهللا متعال، دعاي  .»مظلوم بترس که هیچ مانعی میان اهللا و دعاي مظلوم وجود ندارد
کند و از اهللا  دیده دعا می دیده را می پذیرد؛ هرچند که کافر باشد. وقتی آدمِ ستم ستم

کار  انتقامش را دیر یا زود از ستم اگر کافر باشد، اهللاخواهد، حتی  کمک می
ترین حاکم و  باشد. چراکه اهللا متعال، عادل ي عدل می گیرد؛ و این، از جهت اقامه می

باشد؛ لذا  دادگرترین داور است و از کمالِ حکمت او، دادگري در میان بندگانش می
به «... فرمود: اهللا ست که رسولشاهد موضوع، این ا ستاند. حقّ مظلوم را از ظالم می

 ».روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است ها خبر بده که اهللا در شبانه آن
*** 
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ِك «َ�ُقوُل:  قاَل: َسِمْعُت رسوَل اهللا وعن جابرٍ  -١٠٨٥ ْ إنَّ َ�ْ�َ الرَُّجِل َوَ�ْ�َ الرشِّ
الَةِ  ُ�ْفِر، تَْرَك الصَّ

ْ
 )1([روایت مسلم] ».وال

ي میان هر  فاصله«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می رجاب ترجمه:
 )2(».شخص و شرك و کفر، نماز است

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن بَُرْ�َدةَ  -١٠٨٦
َ
َها «ق

َ
الَةُ، َ�َمْن تََر� ِي بَيَْنَنا َوَ�يَْنُهْم الصَّ

َّ
الَعْهُد اذل

و گفته است: حسن صحیح [ترمذي، این حدیث را روایت کرده  ».َ�َقْد َ�َفرَ 
 )3(باشد.] می

فرقی که میان ما و مشرکان و کافران «فرمود:  : پیامبرگوید می بریده ترجمه:
 ».است شدهفر اکقطع  بهباشد، نماز است؛ هرکس، نماز را ترك کند،  می

اَل  -١٠٨٧
َ
ِِه رمَِحُه اُهللا، ق

َ
: اَكَن وعن عبد اهللا بن شقيق اتلَّابيِعِّ املتفق ىلَعَ َجالتَل

دٍ  الَةِ. أْصَحاُب َ�مَّ ُه ُ�ْفٌر َ�ْ�َ الصَّ
ُ
 ِمَن األْ�َماِل تَْرك

ً
[ترمذي، این  ال يََرْوَن َشيْئا

 )4(روایت را با اسناد صحیح در کتاب االیمان آورده است.]
گوید:  می اش مورد اتفاق است، که ارجمندي /عبداهللا بن شقیق تابعی ترجمه:

 ».دانستند ملی، جز ترك نماز را کفر نمیترك هیچ ع محمداصحاب «
 شرح
ي ترك نماز است؛ هم حدیث جابر و  هر یک از این احادیث، هشداري درباره

روایت کرده، بدین مضمون است  از پیامبر . حدیثی که جابر$هم حدیث بریده
ي هر شخصی با کفر و شرك است و اگر نماز را ترك کند، دیگر،  نماز، فاصله«که: 

 در حدیث بریده ؛ یعنی کافر و مشرك شده است.»اي ندارد و شرك فاصله با کفر

 .82صحیح مسلم، ش:  )1(
د. باشاي ندارد و کافر و مشرك مینماز را ترك کند، دیگر، با کفر و شرك فاصله، ر انسانیعنی: اگ )2(

 [مترجم]
 574در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی564؛ صحیح الترغیب، ش: 4143صحیح الجامع، ش:  )3(

 این حدیث را صحیح دانسته است.
 .2114ش:  /صحیح الترمذي، از آلبانی )4(
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باشد، نماز است؛  فرقی که میان ما و مشرکان و کافران می«فرمود:  آمده است: پیامبر
 ».قطع کافر شده است هرکس، نماز را ترك کند، به

کافر، و  )ةالصال تارک(نماز  آدمِ بیگر این است که  روشنی بیان این دو حدیث، به
خواند، از یهود و نصارا بدتر  باشد؛ کسی که نماز نمی ي اسالم خارج می از دایره

د، برَ نماز سر می ي یهود و نصارا جایز است؛ اما گوشت حیوانی که بی است. ذبیحه
 حالل نیست.

اگرچه ازدواج با زن یهودي یا نصرانی براي مرد مسلمان جایز است، اما برایش 
 ازدواج کند. نماز ا زنِ بیجایز نیست که ب

نماز  ؛ اما آدمِ بیو یا ذمه، در دین خود آزادند را بر اساس پیمان یا امانانص یهود و
شود: نماز بخوان؛ و گرنه، تو را  باقی بماند؛ یعنی به او گفته می نباید بر ترك نماز،

ست؛ اما امروزه از یهود و نصارا نیز بدتر ا الصالة تاركدهد که  این، نشان می کُشیم. می
ست: اگر کسی نماز را ترك کند و سپس  دهند. گفتنی مردم به این موضوع اهمیت نمی

چه با آن  باشد و چنان عقد نکاحش با زنی بسته شود، این نکاح، نادرست و باطل می
چنین اگر زمانی که عقد نکاح  همبستري نماید، با او زنا کرده است. پناه بر اهللا.  زن هم

گذارد، عقد نکاح فسخ  بند است و بعدها نماز را کنار می ياود، به نماز پش بسته می
که توبه نماید و به  گردد و واجب است که او را از زنِ مسلمان جدا کنند؛ مگر این می

ناگفته نماند که اگر شود.  صورت بر نکاحش ابقا می دین اسالم باز گردد که در این
چنین بر  کنند؛ هم دهند و نه او را کفن می سل میکسی بر ترك نماز بمیرد، نه او را غُ

کنند و برایش رحمت و  گزارند و او را در قبرستانِ مسلمانان دفن نمی او نماز نمی
ي  رسد؛ اما با جنازه به او نمی خواهند و روز رستاخیز شفاعت پیامبر آمرزش نمی

د؟ خیر؛ زیرا این، ها شو اش را رها کنیم تا خوراك سگ الشهنماز چه کنیم؟ آیا  بی
اش را به بیرون شهر یا به دشت و بیابان  آور است. لذا جنازه براي نزدیکانش رنج

ي  هایش در چاله نماز را با لباس ي آدمِ بی کنیم و الشه بریم و گودالی حفر می می
ریزیم تا گَندش همه جا را برندارد. البته اگر از  اندازیم و رویش خاك می حفرشده می

 کردیم  روي زمین رها میاش را  اش نگران نبودیم، الشه تأثر و افسوسِ خانوادهبابت
ي  و مایه که بوي تعفنش همه جا را نگیرد ها شود؛ اما براي این گتا خوراك س
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ناراحتیِ مردم یا آزردگیِ خاطر نزدیکانش نشود، او را بدون غسل و کفن، با خاك 
 پوشانیم. می

روز رستاخیز با فرعون، هامان، قارون و ابی بن  نماز ، آدم بیي پیامبر به فرموده
انسان  وست  ترك نماز، گناه بسیار بزرگیروشن شد که شود. لذا  خلف برانگیخته می

نماز را از  نین بر انسان واجب است که آدمِ بیچ همکند.  ي اسالم خارج می را از دایره
نماز بودن وي، مسلمانان را به  یکه با علمِ به ب قبرستانِ مسلمانان دور کند؛ نه این

اش فرا بخواند. این، جفا و تزویر در حقّ مسلمانان است؛  حضور در نماز جنازه
اند،  نماز بودن میتی که بر او نماز خوانده ها نیست. زیرا از بی اگرچه گناهی بر آن

ت، نماز بودن می آگاهی از بی با وجودست که  اند و گناهش بر کسی اطالع بوده بی
 فرماید: اهللا متعال می اش را نزد مسلمانان برده است تا بر او نماز بخوانند. جنازه

ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿   َحدٖ  َ�َ
َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
ٰ  َ�ُقمۡ  َوَ�  ا� َ�َ  ِ�ۡ�َ ِ ْ  إِ�َُّهمۡ  ۦٓۖ ه ِ  َ�َفُروا ِ ٱب َّ� 

ْ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٰ  وَُهمۡ  َوَماتُوا    ]٨٤: التوبة[  ﴾٨٤ ِسُقونَ َ�
یک از آنان نماز مخوان و بر قبرشان نایست. چراکه آنان به اهللا و پیامبرش  ي هیچو بر جنازه

 کفر ورزیدند و در حالی مردند که فاسق و گمراه بودند.

نماز باشد و بمیرد، بنا بر دیدگاه  باید بدانید که اگر یکی از نزدیکان شما بی
که اگر او پیش از شما  چنان ؛ همایز نیستتر علما، چیزي از میراثش براي شما ج بیش

و پسرعمویی  نماز رد. مثالً: اگر کسی بمیرد و پسري بیب از شما ارث نمیبمیرد، 
میت که دورتر است، ارث ؛ اما پسرعمويِ برد داشته باشد، آن پسر ارث نمینمازخوان 

میرد و نمازش ب یش از پدرِ بیپچنین اگر پسري نمازخوان و ثروتمند  برد. هم می
رسد؛ نه به پدرش؛  عموي مسلمان و نمازخوانی داشته باشد، ارثش به عمویش می

ُمْسِلمَ «فرموده است:  زیرا پیامبر
ْ
اَكفُِر ال

ْ
اَكفَِر، َوال ال

ْ
ُمْسِلُم ال

ْ
نه «. یعنی: »ال يَرُِث ال

 ».برد و نه کافر از مسلمان از کافر ارث می ،مسلمان
نماز، کافر  گر این است که بی بیان #متون کتاب و سنت و اجماع صحابه

ترك  اصحاب پیامبر«گفته است:  /گونه که شقیق بن عبداهللا تابعی باشد؛ همان می
ي شقیق بن عبداهللا  درباره /نووي». دانستند هیچ عملی، جز ترك نماز را کفر نمی

تأخر گوید: همه، اتفاق نظر دارند که او گرامی، ثقه، عادل و شایسته است. علماي م می
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کافر و بیرون  الصالة، تاركنیز بر این باورند که  /ما نیز مانند عالمه عبدالعزیز بن باز
و حکمِ مرتد را دارد؛ اما متأسفانه بسیاري از مردم در  باشد ي اسالم می از دایره

خواهیم که ما را به سویی که خیر و  دهند. از اهللا متعال می سستی نشان میباره  این
 است، رهنمون شود. نصالح ما در آ

*** 

َل َما ُ�َاَسُب بِِه الَعْبُد يَْوَم : «قال: قال َرُسول اهللاِ  وعن أيب هر�رة -١٠٨٨ إنَّ أوَّ
 ، َسَدْت، َ�َقْد َخاَب وََخرِسَ

َ
ََح، َو�ْن ف

ْ
�

َ
َح وأ

َ
ل
ْ
َحْت، َ�َقْد أف

َ
إْن َصل

َ
الِقَياَمِة ِمْن َ�َملِِه َصالَتُُه، ف

 
َ
إْن اْ�َتَقَص ِمْن ف

َ
اَل الرَُّب ف

َ
ٌء، ق ُل بَِها َما ِر�َضتِِه يَشْ مَّ

َ
: اْ�ُظُروا َهْل لَِعبدي من تطّوٍع، َ�ُيك

[ترمذي این حدیث را روایت  ».اْ�َتَقَص ِمَن الَفِر�َضِة؟ ُ�مَّ تَُ�وُن َسائُِر أْ�َماهِلِ ىلَعَ َهَذا
 )1(باشد.] کرده و گفته است: حدیثی حسن می

نخستین عملی که بنده در روز «فرمود:  اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:
شود، نمازِ اوست که اگر درست باشد، رستگار و  ي آن محاسبه می رستاخیز درباره

کار است؛ اگر کمی و کاستی در  پیروز است و اگر باطل و نادرست باشد، ناکام و زیان
ام  ه آیا بندهفرماید: بنگرید ک می نمازهاي فرضش وجود داشته باشد، پروردگار

هاي فرایضش جبران شود؟ سپس سایر اعمالش نیز بر  نوافلی دارد که با آن، کاستی
 ».گردد همین اساس محاسبه می

 شرح
این، آخرین حدیث در باب فضیلت نماز و تهدید سخت نسبت به ترك آن 

رسی به اعمال بنده در روز رستاخیز با حساب«شد. در این حدیث آمده است: با می
». گردد شود؛ اگر نمازش درست باشد، رستگار و پیروز می ي نمازش آغاز می همحاسب
ي  ست، نخستین پرسش درباره ست: از میانِ اعمال و کارهایی که حقّ خداوندي گفتنی

ي قتل  ، پیش از همه دربارهدیگر یکها نسبت به  ي حقوق انسان نماز است؛ اما درباره
 گیرد. رسی قرار میها، مورد حساب ال انسانسایر اعم شود و سپس و کشتار سؤال می

 /)؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی812، 810؛ صحیح أبی داود، ش: (2020ش:  صحیح الجامع، )1(
 .337ش: 
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 چه نمازش شود و چنان اگر نمازِ بنده، کامل و درست باشد، رستگار و کامروا می
کمی و در نمازهاي فرضِ بنده، کار است؛ اگر  باطل و نادرست باشد، ناکام و زیان

دارد که با آن، ام نوافلی  فرماید: بنگرید که آیا بنده می اهللاکاستی وجود داشته باشد، 
هاي فرایضش جبران شود؟ سپس سایر اعمالش نیز بر همین اساس محاسبه  کاستی

هاي قبل و  کرانِ اهللا متعال است که نوافل و سنت لذا از لطف و رحمت بی .گردد می
توانیم جز در اوقات ممنوع،  است و ما می بعد از نمازهاي فرض را تشریع فرموده

بود یا خللی وجود دارد که با این  ع در نماز همه، کسر و کمقط نماز نفل بخوانیم؛ به
شود  شود: چهار رکعت نماز سنت، پیش از ظهر که با دو سالم ادا می نوافل جبران می

و دو رکعت نیز پس از فرضِ ظهر؛ دو رکعت سنت صبح، نماز شب، نماز وتر، نماز 
افزاید یا کاستی و  ار میبر اجر و پاداش نمازگزست که  ها نوافلی ي این چاشت؛ همه

 کرانِ اهللا کند. این، از لطف بی خللِ موجود در نمازهاي فرضش را جبران می
هایش را عنایت  ي ما توفیق شکر و سپاس نعمت به همهخواهیم که  باشد. از او می می

 نیکی عبادت کنیم. بفرماید و توفیقمان دهد که او را به
*** 



هاي  به کامل کردن صف فضیلت صف اول و امرباب:  -194
 گزارانزهم پیوستن نما بهها و  جلوتر و نیز برابر نمودن صف

 )ها پر کردن فاصله(

ْيَنا رسول اهللا $َسُمَرةَ  نِ بْ  عن جابرِ  -١٠٨٩
َ
اَل: َخَرَج َعل

َ
قال:  ق

َ
َما «ف

َ
وَن ك أال تَُصفُّ

يَف تَُص  : يَا َرُسول اهللاِ،َ�ُقلَنا» تَُصفُّ الَمالئَِ�ُة ِعنَد َر�َِّها؟
َ
فُّ الَمالئَِ�ُة ِعنَد َر�َِّها؟ َو�

اَل: 
َ
َوَل «ق

ُ
 األ

َ
ُفوف وَن الصُّ فِّ يُتِمُّ وَن يف الصَّ  )1([روایت مسلم] ».، َو�رََتَاصُّ

چرا «نزدمان آمد و فرمود:  اهللا گوید: رسول می $بر بن سمرهاج ترجمه:
گفتیم: » بندید؟ ایستند، صف نمی گونه که فرشتگان نزد پروردگارشان به صف می آن

هاي  صف«بندند؟ فرمود:  خدا! فرشتگان نزد پروردگارشان چگونه صف می اي رسول
چسبند  گیرند و به هم می ، کنار هم قرار می کنند و در صف ترتیب کامل می جلو را به

 ».گذارند) (و جاي خالی نمی

يب هر�رة -١٠٩٠
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا َوَعن أ

َ
ُم انلَّ «ق

َ
ْو َ�ْعل

َ
ِف ل اُس َما يف انلَِّداءِ والصَّ

ْيِه الْسَتَهُموا
َ
ْم َ�ُِدوا إِال أْن �َْسَتِهُموا َعل

َ
ِل، ُ�مَّ ل وَّ

َ
 )2([متفق علیه] ».األ

اگر مردم از فضیلت اذان و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
قطع  داشتند، بهکشی ن اي جز قرعه یابی به آن چاره صف اول آگاه بودند و براي دست

 .»کردند کشی می قرعه
 شرح

صف نخست و برابر بابی در فضیلت » الصالحین ریاض«در کتابش  /نووي
و در این باب به مسایل مذکور  گشوده ترتیب ها به ها و تکمیل آن نمودن صف

باره آورده است؛ از جمله حدیثی بدین مضمون که جابر بن  پرداخته و احادیثی در این
گونه که فرشتگان نزد  چرا آن«نزدمان آمد و فرمود:  اهللا وید: رسولگ می $سمره

 »بندید؟ ایستند، صف نمی پروردگارشان به صف می

 .430صحیح مسلم، ش:  )1(
 گذشت. 1040ي  شماره تر به . این حدیث پیش437؛ و صحیح مسلم، ش: 615صحیح بخاري، ش:  )2(
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 فرماید: می گونه که اهللا هاي گوناگونی دارند و آن فرشتگان، عبادت

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن ۥَوَ�ُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ونَ َتكۡ �َسۡ  َ�  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ  ِض� �ۡ�  َوَ�  ۦِعَباَدتِهِ  َ�نۡ  ِ�ُ

ونَ َتحۡ �َسۡ  ۡ ٱ �َُسّبُِحونَ  ١٩ ِ�ُ ونَ َ�فۡ  َ�  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ    ]٢٠  ،١٩: االنبياء[  ﴾٢٠ ُ�ُ
 کنند. گویند و سستی نمی شوند؛ شب و روز تسبیح مى تابند و خسته نمی از عبادتش سر نمی

ي  واره و در همهها هم گویند؛ بلکه آن نفرمود: در بخشی از شب و روز، تسبیح می
صف  هایشان، این است که نزد اهللا ي عبادت اند و از جمله اوقات، مشغول تسبیح

 فرماید: میاز زبان فرشتگان گونه که اهللا متعال  بندند؛ همان می
آٱ نُ َ�َحۡ  �نَّا﴿ ۡ ٱ نُ َ�َحۡ  �نَّا ١٦٥ فُّونَ لصَّ    ]١٦٦  ،١٦٥:  الصافات[ ﴾١٦٦ ُمَسّبُِحونَ ل

 گوییم. ایم. و ما همگی تسبیح مگی (براي اجراي فرمان اهللا) به صف ایستادهو ما ه

چگونگی صف بستن فرشتگان را  بندند؟ پیامبر اما فرشتگان چگونه صف می
، کنار  کنند و در صف ترتیب کامل می هاي جلو را به صف«بیان نموده و فرموده است: 

 ».گذارند) ی نمیچسبند (و جاي خال گیرند و به هم می هم قرار می
ایسته است که بنا باشد؛ پس ش می این، سنت و روش ایستادن فرشتگان در نزد اهللا

ما نیز هنگام نماز به همین شکل صف ببندیم و به هم بچسبیم و  اهللا بر رهنمود رسول
بکوشیم  یابی به صف نخست تالش کنیم و هیچ جایی را خالی نگذاریم؛ بلکه براي دست

آمده  گونه که در حدیث ابوهریره صف اول قرار بگیریم؛ زیرا همانکه همواره در 
اگر مردم از فضیلت اذان و صف اول آگاه بودند و براي «فرمود:  اهللا است، رسول

گر  این، بیان ».کردند کشی می قطع قرعه کشی نداشتند، به اي جز قرعه یابی به آن چاره دست
هم پیوسته باشند و تا  ها باید پر و به فدهد که ص فضیلت صف نخست است و نشان می

 ِ جلو کامل نشده است، بستنِ صف بعدي، پسندیده نیست. صف
 ها، سه نکته حایز اهمیت است: لذا در بستن صف

 تا صف جلو کامل نشده است، نباید در صف بعدي بایستیم. -1
 ها باید برابر و در یک خط باشند. صف -2
سان که  ها نباشد؛ بدین صله اي در میان آننمازگزاران باید به هم بچسبند و فا -3

ي نمازگزاري که در کنارِ اوست،  اش را به پا و شانه هر نمازگزاري، پا و شانه
فاصله داشته باشند، شیاطین همانند  دیگر یکاز  نیزبچسباند؛ زیرا اگر اندکی 
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؛ اما کنند دهند و حواسشان را پرت می ها خود را در میانشان جاي می بزغاله
 ست: یادآوري دو نکته ضروري

دیگران شویم؛ بلکه منظور،  مزاحمِمنظور از به هم چسبیدن، این نیست که  •
قرار بگیریم و هیچ جایی را در داخل صف،  دیگر یکاین است که در کنار 

 خالی نگذاریم.
جانماز و امثالِ آن، کتاب یا و کردن جا با ریابی به صف اول، رز براي دست •

کنند؛ انگار  براي گرفتنِ جا در صف اول، این کار را میبرخی روا نیست؛ 
که  شدهاند، ملک شخصیِ آنان است. حتی مشاهده  محلی را که رزرو کرده

جا نبوده است،  آنجایی که چیزي هم و در  آید میبه مسجد  شخصی
چرا جاي «کند که  آید و اعتراض می شخصی دیگر می اندکی بعدنشیند؛  می

جا را از جیب خود خریده  گویا آن». جاي من است ،جا این اي؟! من را گرفته
ید، حقّ و هرکه زودتر به مسجد بیا باشد میجد، از آنِ اهللا متعال ااست! مس

لذا شایسته است که از چنین کارهایی بپرهیزیم؛ استادمان، عالمه  تقدم دارد.
گفته است: رزرو کردن جا در مسجد، حرام  /عبدالرحمن السعدي

رود که نمازِ چنین کسی،  آن می اند: بیمِ ؛ حتی برخی از علما گفتهباشد می
ماند که در مکانی غصبی نماز بخواند؛  درست نباشد؛ زیرا کارش به این می

اگر مردم از فضیلت اذان و صف اول آگاه «فرمود:  اهللا که رسول لذا این
قطع  هکشی نداشتند، ب اي جز قرعه یابی به آن چاره بودند و براي دست

یکی زودتر به مسجد بیاید.  که انسان،، بدین معناست »کردند کشی می قرعه
شود و با  هاي رزرو کردن جا، این است که انسان، خیالش راحت می از بدي

رود و خیرِ  گوید: جايِ من که رزرو است؛ لذا دیر به مسجد می خود می
 دهد. فراوانی را از دست می

گران به مسجد آمد و بنا به ضرورتی مانند ست: اگر کسی پیش از دی گفتنی
تالوت قرآن یا خواندن نماز و حتی خوابیدن، ناگزیر شد که جایش را ترك کند، 
ایرادي ندارد که پس از انجام کارش، به محل خویش بازگردد؛ زیرا حقّ اوست. البته 

وي گردنِ که از ر ها بسته شود، به محِل خود برگردد؛ نه این که صف باید پیش از این
 گذشت تا خود  مردي را دید که از روي گردن مردم می مردم عبور کند. زیرا پیامبر
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 ».بنشین که به مردم آزار رساندي«فرمود:  اهللا را به جلو برساند؛ رسول
ي  کشی در زمینه آید که در شرایط خاص قرعه چنین برمی از حدیث ابوهریره

باشد؛ یعنی: اگر مؤذنی تعیین  ال است، جایز میي تقرب به اهللا متع کارهایی که مایه
ها  یک از آن که کدام هاي یکسان بر سرِ این نشده باشد و دو نفر با شرایط و ویژگی

کنیم و قرعه به نام هرکه  کشی می دو قرعه آن دهد، اختالف پیدا کنند، در میان اذان
د که وقتی چند نفر با هم شو اما متأسفانه امروزه مشاهده میگوید.  افتاد، همو اذان می

کنند؛  را تعارف می دیگر یکروند یا در جایی هستند، براي اذان گفتن  به مسافرت می
هر درخت و سنگ و کلوخی که صداي دانند که  خبرند و نمی گویا از فضیلت اذان بی

دهد. پس همواره براي کسب این  شنود، روز قیامت به نفعش گواهی می مؤذن را می
براي اذان گفتن از دیگران سبقت بجویید. از اهللا شید و سعی کنید که فضیلت، بکو

گامان کارهاي نیک بگرداند و توفیقمان دهد که  خواهیم که ما را جزو پیش متعال می
 یقین اهللا بر هر کاري تواناست. در انجام کارهاي نیک از دیگران پیشی بگیریم؛ به

*** 

اَل: قال َرُسول اهللاِ  -١٠٩١
َ
َها آِخُرَها، وََخْ�ُ « :وعنه ق َها، َورَشُّ

ُ
ل خْ�ُ ُصُفوِف الرَِّجاِل أوَّ

َها
ُ
ل َها أوَّ  )1([روایت مسلم] ».ُصُفوِف النَِّساءِ آِخُرَها، َورَشُّ

هاي مردان، صف  بهترین صف«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
زنان، صف آخر  ها، صف آخر؛ و بهترین صف نخست است و بدترین صف آن

 ».باشد و بدترینش، صف اول می

ُهْم:  أنَّ َرُسول اهللاِ  وعن أيب سعيٍد اخلدرِيِّ  -١٠٩٢
َ
راً، َ�َقاَل ل خُّ

َ
رأى يف أْصَحابِِه تَأ

َرُهمُ « ُروَن َحىتَّ يَُؤخِّ خَّ
َ
ْوٌم َ�َتأ

َ
َأَ�مَّ بُِ�ْم َمْن َ�ْعَدُ�ْم، ال يََزاُل ق

ْ
وا يِب، َويل أَ�مُّ

َ
ُموا ف  َ�َقدَّ

 )2([روایت مسلم]».اهللا
 -برخی از یارانش را دید که  اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

جلو بیایید و به من اقتدا «اند؛ فرمود:  عقب ایستاده -هاي جلو رغمِ خالی بودنِ صف به

 .440صحیح مسلم، ش:  )1(
 .438صحیح مسلم، ش:  )2(
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که پشت سر شما هستند، به شما نزدیک شوند و پس از شما بایستند.  کنید و آنان
یا از  (از رحمتش ها را که اهللا، آن ایستند تا این هاي) عقب می ه (در صفبرخی، هموار

 ».اندازد ) عقب میعالقه و رغبت به کارهاي نیک

الَةِ، َو�َُقوُل:  قال: اَكَن رسول اهللا وعن أيب مسعودٍ  -١٠٩٣ َ�ْمَسُح َمَناكَِبَنا يف الصَّ
وُ�ُ�مْ «

ُ
ل
ُ
َْتلُِفوا َ�َتْخَتلَِف ق ِيَن اْسَتووا وال ختَ

َّ
و األْحالَِم َوانلَُّ�، ُ�مَّ اذل

ُ
ول

ُ
، يِلَلَِيِ� ِمْنُ�ْم أ

وَ�ُهمْ 
ُ
ِيَن يَل

َّ
وَ�ُهْم، ُ�مَّ اذل

ُ
 )1([روایت مسلم] ».يَل

هایمان  بر شانه -پیش از آغاز نماز - اهللا گوید: رسول می مسعودابو ترجمه:
بایستید و پس و پیش و  برابر«فرمود:  کرد و) می ها را برابر می کشید (و آن دست می

ت سر و افراد بالغ و عاقل، پششود.  هایتان دچار اختالف می نظم نایستید که دلم نا
و  ي بعد هستند نزدیک من قرار بگیرند؛ سپس کسانی که در سن و دانش در درجه

 .»ي بعد قرار دارند که در سن و دانش در درجه سپس آنان

إنَّ �َْسِوَ�َة ا: «اهللاِ  قال: قال َرُسوُل  وعن أ�ٍس  -١٠٩٤
َ
ُ�ْم؛ ف

َ
وا ُصُفوف فِّ ِمْن َ�َماِم َسوُّ لصَّ

الَةِ   )2([متفق علیه] .»الصَّ
ِ «للبخاري:  و� روايةٍ  الَة اَمِة الصَّ

َ
ُفوِف ِمْن إق إنَّ �َْسِو�ََة الصُّ

َ
 ».ف

هایتان را راست کنید که  صف«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
 ».بخشی از کامل بودن نماز استا، ه راست کردن صف

ي نماز  ها، بخشی از اقامه راست کردن صف«و در روایتی از بخاري آمده است: 
 ».باشد می

 شرح
ست و کدامین صف  مردان چه صفی  دهد که بهترین صف این احادیث، نشان می

هاي مردان، صف  بهترین صف«گوید:  می ابوهریرهکه  براي زنان بهتر است؟ چنان
ها، صف آخر؛ و بهترین صف زنان، صف آخر  ست است و بدترین صف آننخ
هاي مردان قرار دارد  زیرا صفوف زنان پس از صف ».باشد و بدترینش، صف اول می

 آمده است. (مترجم)] 354ي شمارهتر بهدیث پیش. [این ح432صحیح مسلم، ش:  )1(
 .433؛ و صحیح مسلم، ش: 723صحیح بخاري، ش:  )2(
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و سنت نیز همین است. لذا نخستین صف زنان، به آخرین صف مردان نزدیک 
آید و چون  مار میش ها به رو نخستین صف زنان، بدترین صف آن باشد و از این می

شود.  آخرین صف زنان از صفوف مردان فاصله دارد، بهترین صف زنان محسوب می
 اهللا هاي جلوتر قرار بگیرند، بهتر است؛ زیرا رسول اما براي مردان، هر چه در صف

برخی، همواره (در «ها فرموده است:  ي عقب ایستادن مردان در صف درباره
و ». اندازد ها را (از رحمتش) عقب می که اهللا، آن ینایستند تا ا هاي) عقب می صف
محبت و تر بایستد،  هاي عقب خطر بزرگی براي انسان است که هرچه در صفاین، 

پس همواره سعی کنید  شود. تر می تر و کم ي کارهاي نیک، کم گرایش او به انجامِ همه
مسجد بیایید.  هاي جلوتر قرار بگیرید و راهش، این است که زودتر به که در صف

باشد،  ي بهترین صف مردان و برترین صف زنان می که درباره حدیث ابوهریره
اي براي نماز نداشته باشند و پشت  ست که زنان، مصال یا مکان ویژه منوط به زمانی

سر مردان نماز بخوانند؛ اگر مکانِ خاصی از مسجد به زنان اختصاص داده شود، در 
باشد  تر می ها نیز، صف نخست است که به امام ، نزدیک این صورت بهترین صف آن
حدیثی بدین مضمون آورده است که  /سپس مؤلفو از مردان نیز دور هستند. 

کرد و  ها را در صف، برابر می کشید و آن هاي یارانش دست می بر شانه اهللا رسول
دچار اختالف  هایتان نظم نایستید که دل برابر بایستید و پس و پیش و بی«فرمود:  می
ها فرمان  به راست کردن صف و در آخرین حدیث آمده است که پیامبر». شود می
و در ». باشد ها، بخشی از کامل بودن نماز می راست کردن صف«فرمود:  داد و می می

پس ». ي نماز است ها، بخشی از اقامه راست کردن صف«روایتی دیگر آمده است: 
ترتیب کامل کنیم  ها را به بر و راست بگردانیم و صفهایمان را برا دقت کنیم که صف

هاي پشت سر را ببندیم و در صف، کنار هم  هاي جلو، صف و پس از پر کردن صف
 و بدون فاصله بایستیم که این امر، بخشی از کمالِ نمازمان است.

*** 

ْيَنا َرُسوُل اهللاِ  -١٠٩٥
َ
َبَل َعل

ْ
أ�

َ
الَةُ ف �ِيَمِت الصَّ

ُ
اَل: أ

َ
أ�ِيُموا «بِوَْجِهِه، َ�َقاَل:  وعنه ق

 أَراُ�ْم ِمْن َوَراءِ َظْهرِي
ِّ

إ�
َ
وا؛ ف ُ�ْم َوتََراصُّ

َ
 [روایت بخاري به همین لفظ؛ و نیز  ».ُصُفوف
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 )1(روایت مسلم با همین معنا]
َدَمُه بَِقدَ 

َ
ِزُق َمْنِكَبُه بَِمْنِكِب َصاِحبِِه َوق

ْ
َحُدنَا يُل

َ
 ِمِه.و� روايٍة للبخاري: َوَ�َن أ

ي نماز رو به ما کرد و فرمود:  پس از اقامه اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
هاي نمازتان را راست و منظم کنید و به هم بچسبید؛ همانا من، شما را از پشت  صف«

 ».بینم سرم می
ي  ي خود را به شانه در روایتی از بخاري آمده است: هر یک از ما شانه

 چسباند. را به پاي او میاش و پاي خود  دستی بغل

يِب عبِد  -١٠٩٦
َ
يقول:  اهللاقال: سِمْعُت رسوَل  $انلُّْعَماِن بِْن �َشِ�ٍ  اهللاعْن أ

َُخالَِفنَّ « ْو يلَ
َ
ُ�ْم أ

َ
نَّ ُصُفوف تَُسوُّ

َ
 )2([متفقٌ علیه] ».َ�ْ�َ وُُجوِه�مْ  اهللال

ِقداَح َحىتَّ �َُسوِّي ُصُفوَ�َنا َحىتَّ  و� روايٍة لِْمسلم: اكن رسوُل ا�ُّ 
ْ
�ََّما �َُسوي بَِها ال

َ
 ك�

 صْدُرهُ 
ً
ى رُجال باِديا

َ
رأ

َ
، ف ْن ي�ربِّ

َ
َنا َ�ْنُه ُ�مَّ َخَرَج يَوًما، فقاَم حىتَّ اَكَد أ

ْ
ْد َ�َقل

َ
نَّا ق

َ
ى �

َ
إَِذا رأ

َُخالَِفنَّ  اهللاِعباَد «فقال:  ْو يلَ
َ
ُ�ْم أ

َ
نَّ ُصفوف تُسوُّ

َ
 ».بْ� وُُجوِهُ�مْ  اهللال

فرمود:  اهللا گوید: شنیدم که رسول می $ابوعبداهللا، نعمان بن بشیر :ترجمه
کند (یا  هایتان را مسخ می چهره اهللا هایتان را (هنگام نماز) راست کنید؛ وگرنه، صف«

 ».اندازد) در میان شما اختالف و کینه می
همواره  اهللا گوید: رسول می در روایتی از مسلم آمده است که نعمان

که دریافت که ما، خود این  ساخت تا این ا را مانند تیرها، راست و برابر میهاي م صف
ي نماز آمد و نزدیک بود  کنیم). روزي براي اقامه ایم (و رعایت می کار را یاد گرفته

اي «اش جلوتر از صف بود. فرمود:  تکبیر بگوید که چشمش به مردي افتاد که سینه
رود که اهللا،  نماز) راست کنید؛ وگرنه، بیم آن میهایتان را (هنگام  بندگان اهللا! صف

 ».هایتان را مسخ کند (یا در میان شما اختالف و کینه بیندازد) چهره
 

 .425؛ و صحیح مسلم، ش: 725صحیح بخاري، ش:  )1(
آمده  164ي شمارهتر به[این حدیث پیش .436؛ و صحیح مسلم، ش: 717صحیح بخاري، ش:  )2(

 است. (مترجم)]
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 شرح
 اهللا گوید: رسول می حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که انس /مؤلف

هاي  صف«فرمود:  نمود و می کرد و رو به مردم می ها را راست و منظم می صف
را راست و منظم کنید و به هم بچسبید؛ همانا من، شما را از پشت سرم  نمازتان

ها امر کرد و به آنان خبر  مردم را به راست کردن صف اهللا سان رسول بدین». بینم می
هم در این  بوده است؛ آن ي پیامبر بیند؛ این، ویژه ها را از پشت سرَش می داد که آن

دید.  و در سایر اوقات چیزي را از پشت سرَش نمیحالت معین، یعنی در هنگامِ نماز 
ْو «فرمود:  آمده است که پیامبر $در حدیث نعمان بن بشیر

َ
نَّ ُصُفوفَُ�ْم أ لَتَُسوُّ

َُخاِلَفنَّ  ». هاي نمازتان را راست و منظم کنید صف«؛ یعنی: »َ�ْ�َ وُُجوِه�مْ  اهللايلَ
اند: این  برخی از علما گفته ي مفهوم عبارت دوم، دو دیدگاه وجود دارد؛ درباره

هایتان را  هایتان را راست نکنید، اهللا متعال چهره عبارت بدین معناست که اگر صف
هایتان راست  اند، این است که: اگر صف کند و معناي دومی که برایش گفته می مسخ

 معنا که شوید؛ این و منظم نباشد، دچار اختالف نظر و در نتیجه تفرقه و کینه می
ْتَِلُفوا «که در آن آمده بود:  باشد میهمانند حدیث پیشین تر است،  حصحی

َ
وال خت

هایتان دچار اختالف  نظم نایستید که دل پس و پیش و نا«یعنی:  )1(؛»َ�تَْختَِلَف قُلُوُ�ُ�مْ 
انجامد که  باطنی و قلبی می به اختالفروشن است که اختالف ظاهري،  ».شود می
 تر است.بار مراتب بدتر و زیان به

ان را به ترتیب هاي نمازش باید صف نمازگزاراني این باب، این است که  چکیده
 :راست و منظم کنندذیل، 
کس پس و پیش نایستد؛ بلکه همه برابر و در یک خط راست قرار بگیرند.  هیچ -1
اش و نیز  دستی ، پایش را به پاي بغل که هر یک از صحابه براي منظم کردن صف چنان
ست که وقتی در صف  گرِ اشتباه کسی . این، بیانچسباند ي او می شانه به را ي خود شانه

دست او  کند تا به پاي دو نفري که در بغل قدر باز می گیرد، پاهایش را آن قرار می
فاصله دارد؛ این، بدعت و بر خالف سنت  دیگر یکهایشان از  هستند، بچسبد و شانه

 هم چسبیده باشد. ها نیز باید به ، شانهاست. سنت، این است که عالوه بر پاها

 . [مترجم]1093ي نگا: حدیث شماره )1(
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ها به ترتیب  ها، این است که صف یکی از موارد مهم در منظم کردن صف -2
که یک صف کامل نشده است، نباید صف بعدي را  کامل و پر شود؛ یعنی تا زمانی

بندند و پس از تکمیل صف دوم،  ببندیم. صف نخست که کامل شد، صف دوم را می
 یستند و به همین ترتیب تا آخر.ا در صف سوم می

وقتی در نماز جماعت عالوه بر مردان، زنان نیز حضور دارند، زنان باید تا  -3
ها، آخرین  جا که ممکن است دور از مردان صف ببندند؛ زیرا بهترین صف زن آن

 باشد. هاست و بدترین صفشان، نخستین صف آنان می صف آن
ها براي  اشتن جا در میان صفپر کردن جاهاي خالی؛ یعنی خالی گذ -4

ها بر  ست که شیطان شیاطین، درست نیست. زیرا این، یک آزمون و امتحان االهی
که در میان صف جاي خالی ببینند، در میان  شوند و همین ها چیره می انسان
 کنند. ران جاگیري نموده، حواسشان را پرت میزانمازگ
ست که اگر جماعت حاضر سه ها، این ا از دیگر موارد مهم در تکمیل صف -5

گیرند؛ فرقی  شود و دو نفر دیگر پشت سرَش قرار می نفر باشند، یکی از آنان امام می
کند که این دو مقتدي، هر دو بالغ یا هر دو خردسال باشند و نیز تفاوتی ندارد که  نمی

ا از ایستند. زیر ها بالغ و دیگري، نابالغ باشد؛ بلکه پشت سرِ امام می یکی از آن
ثابت شده که در نماز نافله به همین شکل عمل کرد؛ یعنی مقتدیانش پشت  پیامبر

وتی ندارد؛ مگر در موارد خاصی که بنا اسرَش ایستادند و نماز فرض با نماز نافله تف
 بر دالیل شرعی ثابت شده است.

*** 

اَل: اَكَن َرُسول اهللاِ  $وعن الرباءِ بن اعزٍِب  -١٠٩٧
َ
ُل  ق

َّ
فَّ ِمْن نَاِحَيٍة إىل  َ�َتَخل الصَّ

وُ�ُ�مْ «نَاِحَيٍة، َ�ْمَسُح ُصُدوَرنَا َوَمَناكَِبَنا، َو�َُقوُل: 
ُ
ل
ُ
َْتلُِفوا َ�َتْخَتلَِف ق إنَّ «و�َن َ�ُقوُل: ». ال ختَ

َولِ 
ُ
ُفوِف األ وَن ىلَعَ الصُّ

ُّ
 )1([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».اَهللا َوَمالئَِ�َتُه يَُصل

کرد و بر  ها حرکت می در میان صف اهللا گوید: رسول می $اء بن عازببر ترجمه:
هایتان دچار  پس و پیش نایستید که دل«فرمود:  زد و می هایمان دست می ها و شانه سینه

 ».فرستند هاي اول درود می همانا اهللا و فرشتگانش بر صف«فرمود:  و می». شود اختالف می

 .781ش:  /؛ و صحیح النسائی، از آلبانی670؛ و صحیح أبی داود، ش: 7256صحیح الجامع، ش:  )1(
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اَل:  اهللا: أنَّ رسول $وعن ابن عمرَ  -١٠٩٨
َ
، وََحاُذوا َ�ْ�َ «ق

َ
ُفوف أقيُموا الصُّ

ْيَطاِن، َوَمْن َوَصَل  رَُجاٍت للشَّ
ُ
َل، َويِلنوا بِأيِْدي إْخوانُِ�ْم، وال تََذُروا ف

َ
وا اخَلل الَمَناكِِب، َوُسدُّ

َطَعُه اهللاُ 
َ
� 

ً
َطَع َصّفا

َ
ُه اُهللا، َوَمْن �

َ
 َوَصل

ً
 )1(][روایت ابوداود با اسناد صحیح ».َصّفا

ها را برابر و منظم کنید و  صف«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:
نرم  -کنند ها را مرتب می که صف -و در برابر دستان برادرانتان ها را برابر سازید  شانه

و هیچ جاي خالی و شکافی براي شیطان باقی  -و با آنان همکاري کنید -باشید 
یوسته و مرتب بدارد، اهللا او را از رحمت خویش نگذارید. و هرکس، صفی را پ

جاي خالی و فاصله بیندازد، اهللا او را از رحمتش و هرکس در صفی  کند می مند بهره
 ».گرداند جدا می

اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ�س -١٠٩٩
َ
ارِ�ُوا بَيْنََها، وََحاُذوا «ق

َ
ُ�ْم، َوق

َ
وا ُصُفوف ُرصُّ

ِي �َ 
َّ

وَاذل
َ
 بِاألْ�نَاِق؛ ف

ُ
�ََّها احلََذف

َ
�
َ
، ك فِّ ِل الصَّ

َ
يَْطاَن يَْدُخُل مِْن َخل َرى الشَّ

َ
 أل

ِّ
 ».ْفيِس �ِيَِدهِ إ�

 )2(را با اسنادي مطابق شرط مسلم روایت کرده است.] ست که ابوداود آن [حدیث صحیحی
هایتان را منظم و بدون فاصله  صف«فرمود:  اهللا گوید: رسول می نسا ترجمه:
 ها را با هم برابر سازید (و در یک خطّ ها را به هم نزدیک بگیرید و گردن نبگردانید و آ

بینم که  راست بایستید)؛ سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، من شیطان را می
 ».دهد ها جا می سان گوسفندان کوچک و سیاه یمن، خود را در جاهاي خالیِ صف به

 
 شرح

هاست؛ یعنی  و اهمیت تکمیل صف این احادیث نیز در فضیلت صف نخست
ها را به ترتیب، کامل کنیم. در این احادیث بدین نکته تصریح شده است که  باید صف

 هایشان را راست و منظم  زد تا صف هاي یارانش را دست می ها و شانه سینه پیامبر

 /؛ آلبانی672؛ و صحیح أبی داود، ش: 743؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 1187صحیح الجامع، ش:  )1(
 این حدیث را صحیح دانسته است. 1102در مشکاة المصابیح، ش: 

 1093در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی673؛ صحیح أبی داود، ش: 3505 صحیح الجامع، ش: )2(
 این حدیث را صحیح دانسته است.
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 ».شود هایتان دچار اختالف می پس و پیش نایستید که دل«فرمود:  کند و می
ها را  کرد و با دست مبارکش صف ها حرکت می میان صفهمواره در  پیامبر

 ساخت. راست و مرتب می
که جمعیت مسلمانان  $در دوران امیرالمؤمنین عمر و نیز در دوران عثمان

ها بودند و  اي از سوي خلیفه مأمور راست کردن صف گیري یافت، عده افزایش چشم
اند، تکبیرِ نماز  ها کامل و مرتب دادند که صف آمدند و به او خبر می چون نزد امام می

به مرتب بودن  #و خلفاي راشدین ي پیامبر گر توجه ویژه گفت. این، نشان را می
دادند که نمازگزاران  کردند و دستور می ها را راست و مرتب می هاست که صف صف

 زشانتا نما ها براي شیاطین باقی نگذارند هیچ جاي خالی یا شکافی در میان صف
 ي نماز و جزو کمالِ آن است. ها، بخشی از اقامه منظم بودن صفل باشد؛ زیرا کام

*** 

اَل:  وعنه: أنَّ رسول اهللا -١١٠٠
َ
ِي يَلِيِه، َ�َما اَكَن ِمْن «ق

َّ
َم، ُ�مَّ اذل فَّ الُمَقدَّ وا الصَّ أتِمُّ

رِ  فِّ الُمَؤخَّ َيُ�ْن يف الصَّ
ْ
ل
َ
 )1(اد صحیح][روایت ابوداود با اسن ».َ�ْقٍص ف

ابتدا صف جلو را کامل کنید و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می نسا ترجمه:
یک صف کامل  و -بودي در شمارِ نمازگزاران بود  کماگر سپس صف بعدي را؛ 

 ».؛ (نه در صفوف جلو)باید در صف آخر باشداین کاستی  -شدند نمی

وَن ىلَعَ  إنَّ : «قالت: قال َرُسول اهللاِ  &وعن اع�شة -١١٠١
ُّ
اَهللا َوَمالَئَِ�َتُه يَُصل

ُفوِف  [روایت ابوداود با اسنادي مطابق شرط مسلم؛ البته در میان راویانش،  ».َمَياِمِن الصُّ
 )2(توثیق وي اختالف است.]در ست که  فردي

اهللا و فرشتگانش بر کسانی که در «فرمود:  اهللا گوید: رسول می &یشهاع ترجمه:
 ».فرستند  ا هستند، درود میه سمت راست صف

 1094در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی673؛ صحیح أبی داود، ش: 112صحیح الجامع، ش:  )1(
 این حدیث را صحیح دانسته است.

 اهللا. از آلبانی رحمه 103ی داود، ش: ؛ و ضعیف أب1668نگا: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )2(
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َف َرُسول اهللاِ  وعن الرباء -١١٠٢
ْ
ْيَنا َخل

َّ
نَّا إَذا َصل

ُ
أْحَببَْنا أْن نَُ�وَن َ�ْن  قال: ك

َسِمْعُتُه َ�ُقوُل: 
َ
ْيَنا بِوَْجِهِه، ف

َ
َْمُع  -َربِّ قِ� َعَذابََك يَْوَم َ�ْبَعُث «يَِمينِه، ُ�ْقبُِل َعل  -أو جتَ

 )1(ت مسلم][روای ».ِعَباَدكَ 
ت سگزاردیم، دو نماز می اهللا که پشت سر رسول گوید: هنگامی می براء ترجمه:
از آن بزرگوار شنیدم که  )2(در سمت راست او باشیم تا به ما رو کند.داشتیم که 

َْمُع  -رَبِّ قِ� َعَذابََك يَْوَم َ�بَْعُث «گفت:  می
َ

که پروردگارا! روزي «. یعنی: »ِعبَاَدكَ  -أو جت
 ».مرا از عذاب خویش حفظ کن -آوري را گرد می  یا آنان -انگیزي بندگانت را برمی

َل : «قال: قال َرُسول اهللاِ  وعن أيب هر�رة -١١٠٣
َ
وا اخَلل ُطوا اإلَماَم، َوُسدُّ  ».َوسِّ

 )3([روایت ابوداود]
امام را در وسط قرار دهید و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».ها را پر کنید فاصله
 شرح

ترتیب، امر  ها یکی پس از دیگري و به به تکمیل صف تر بیان شد که پیامبر پیش
فرستند. در حدیث  هاي نخست درود می کرد و خبر داد که اهللا و فرشتگانش بر صف

ابتدا صف جلو را کامل کنید و «فرمود:  اهللا رسولآمده است:  انس بن مالک
و یک صف کامل  -بودي در شمارِ نمازگزاران بود  را؛ اگر کمسپس صف بعدي 

از این حدیث ». این کاستی باید در صف آخر باشد؛ (نه در صفوف جلو) -شدند نمی
شود که بستنِ صف، پیش از کامل شدن صف جلوتر، بر خالف سنت  روشن می

وم کس در صف د ، هیچکامل نشده است؛ بلکه سنت، این است که تا صف اول

 .709صحیح مسلم، ش:  )1(
بنشینند تا سیماي مبارك آن بزرگوار رو  اهللایعنی صحابه دوست داشتند که سمت راست رسول )2(

غالباً پس از نماز به سمت راست خود  اهللاآمده است: رسول ها باشد؛ زیرا در روایتی از انسبه آن
 جم]گردید. [مترمی

گوید: بخش  /؛ آلبانی105؛ و ضعیف أبی داود، ش: 6122نگا: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )3(
 گذشت.] 1098ي  شماره تر به عمر دارد [که پیش دوم این حدیث، شاهدي صحیح از حدیث ابن
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نایستد و نیز تا صف دوم کامل نگردیده، صف سوم را تشکیل ندهند و به همین 
 ترتیب تا آخر.

ست بدین مضمون که  در این باب آورده، حدیثی /از جمله احادیثی که مؤلف
ها  اهللا و فرشتگانش بر کسانی که در سمت راست صف«فرموده است:  اهللا رسول

ست که در توثیق وي اختالف  در میان راویانش، فرديالبته ». فرستند  هستند، درود می
ود دارد؛ لذا این حدیث، ضعیف است؛ اگرچه اسنادش مطابق شرط مسلم وج نظر
 )1(باشد. می

». امام را در وسط قرار دهید«فرمود:  اهللا در آخرین حدیث آمده است که رسول
که سه نفر بودند،  رو در ابتداي هجرت، مردم در هنگام صف بستن در صورتی از این

دهد که  ؛ و این، نشان میگرفت ایستادند و امام در وسط قرار می همه در یک صف می
، حایز اهمیت است. لذا این، اشتباه است که نمازگزاران هنگام وسط قرار گرفتن امام

قدر به قرار گرفتن در سمت راست امام توجه کنند که از سمت چپ  صف بستن، آن
گیرند، اندك  یجه شمارِ کسانی که در سمت چپ امام قرار میغافل شوند و در نت

باشد و سنت، این است که هر دو طرف صف، باید از  است؛ این، بر خالف سنت می
لحاظ شمارِ نمازگزارانی که در آن هستند، یکسان یا نزدیک به هم باشد؛ در صورتی 

ست: اگر  . گفتنیدگوییم: سمت راست برتري دار که هر دو سوي صف برابر باشد، می
گیرند، یک یا دو نفر بیش از  شمار نمازگزارانی که در سمت راست امام قرار می

نمازگزارانِ سمت چپ باشد، ایرادي ندارد. ایراد و خالف سنت، در این است که 
جمع زیادي از نمازگزران در سمت راست امام قرار بگیرند و سمت چپ، فقط شمار 

اهللا و «تر حدیثی بدین مضمون گذشت که:  اگرچه پیشد. ز نمازگزاران باشناندکی ا
، اما »ستندفر  ها هستند، درود می فرشتگانش بر کسانی که در سمت راست صف

 ست که در توثیق وي اختالف نظر در میان راویانش، فردي گونه که بیان شد: همان
 واهللا اعلم. .وجود دارد؛ لذا این حدیث، ضعیف است

*** 

 باره مفصل سخن گفته است. [مترجم]ي کتاب، در ایندر مقدمه /آلبانیعالمه  )1(
                                           



اي که با نمازهاي فرض ادا  هاي راتبه یلت سنتباب: فض -195
 ها و هاي این سنت ترین رکعت ترین، و بیش شوند و بیان کم می

 ها ي آن حد متوسط و میانه

مِّ َحبِيَبَة رملة بِْنِت أيب ُسْفَيانَ  -١١٠٤
ُ
مِّ الُمْؤِمنَِ� أ

ُ
ت: َسِمْعُت رسوَل اهللا $عن أ

َ
 قال

 َغَ� الَفِر�َضِة،  َما ِمْن َ�ْبٍد ُمْسلِمٍ «يقول: 
ً
َعًة َ�َطوُّاع

ْ
يَُص�ِّ هللاِ َ�َعاىل لُكَّ يَْوٍم ثِنيَْتْ َعرَشَة َر�

ُ َ�ْيٌت يِف اجَلنَّةِ 
َ

 يف اجَلنَِّة، أو إال بُِ�َ هل
ً
ُ بَيْتا

َ
 َ�َ� اهللا هل

ّ
 )1([روایت مسلم] ».إال

شنیدم که  هللا گوید: از رسول می $سفیان حبیبه بنت ابی المؤمنین، ام ام ترجمه:
افزون بر نمازهاي فرض، دوازده رکعت ي مسلمانی که هر روز  هر بنده«فرمود:  می

اي در  کند یا خانه اي در بهشت بنا می جاي آورد، اهللا متعال براي او خانه به نماز سنت
 ».شود بهشت براي او ساخته می

ْيُت َمَع رسول اهللا $وعن ابن عمر -١١٠٥
َّ
اَل: َصل

َ
عَ  ق

ْ
َعْتِ� َر�

ْ
ْهِر، َوَر� ْبَل الظُّ

َ
َتْ�ِ �

َعَتِ� بَعَد الِعَشاءِ.
ْ
َعَتِ� بَعَد الَمْغرِِب، َوَر�

ْ
َعَتْ�ِ َ�ْعَد اجُلُمَعِة، َوَر�

ْ
[متفق  َ�ْعَدَها، َوَر�

 )2(علیه]
دو رکعت پیش از فرض ظهر و دو  اهللا گوید: با رسول می $عمر نبا ترجمه:

از نماز جمعه و دو رکعت بعد از مغرب و دو  رکعت پس از آن، و دو رکعت پس
 ».رکعت پس از عشا، نمازِ (سنت) خواندم

ٍل  -١١٠٦ َ�ْ�َ لُكِّ أَذاَ�ْ�ِ َصالٌَة، َ�ْ�َ : «قال: قال َرُسول اهللاِ  وعن عبد اهللا بن ُمَغفَّ
 )3([متفق علیه]». لَِمْن َشاءَ «؛ قال يف اثلَّاثِلِة: »لُكِّ أَذاَ�ْ�ِ َصالٌَة، َ�ْ�َ لُكِّ أَذاَ�ْ�ِ َصالَةٌ 

اي،  بین هر اذان و اقامه«فرمود:  گوید: رسول اهللا می عبداهللا بن مغفل ترجمه:
براي کسی که «و این را سه بار تکرار نمود و باِر سوم افزود: ». وجود داردیک نماز 

 ».بخواهد

 .728ش:  صحیح مسلم، )1(
 .729)؛ و صحیح مسلم، ش: 1165، 937صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .838؛ و صحیح مسلم، ش: 627صحیح بخاري، ش:  )3(
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 شرح
ه است که با اي پرداخت هاي راتبه در این باب به فضیلت نوافل و سنت /مؤلف

 شوند. نمازهاي فرض ادا می
لطف و عنایت اهللا متعال است که عالوه بر فرایض، نوافل و سنت ها را  زاین، ا

گردد؛ زیرا نمازهاي فرضی که  نیز تشریع فرموده که با آن، نواقص فرایض جبران می
کرد،  ع نمینوافل را تشری قطع اگر اهللا متعال طور طبیعی نواقصی دارد. به خوانیم، به می

خواندنِ نوافل بدعت بود. نوافل، انواع و اقسام گوناگونی دارد؛ از جمله دوازده 
شوند: چهار رکعت پیش از فرض  راتبه که با نمازهاي فرض خوانده می  رکعت سنت

خوانیم؛ دو رکعت پس از فرض  ظهر که با دو سالم، یعنی دورکعت دورکعت می
پس از عشا، و دو رکعت پیش از فرض  ظهر، دو رکعت پس از مغرب، دو رکعت

آمده است: هرکس به این  &حبیبه گونه که در حدیث مادر مؤمنان، ام صبح. همان
 کند. اي در بهشت بنا می بند باشد، اهللا متعال براي او خانه دوازده رکعت پاي

نه هاي راتبه را در خا بهتر است که سنتهم براي امام و هم براي مقتدیان 
َمْرِء يِف بَيِْتِه إِال «فرموده است:  اهللا را رسول؛ زیدبخوانن

ْ
الِة، َصالُة ال فَْضَل الصَّ

َ
َفإِنَّ أ

َمْكتُوَ�ةَ 
ْ
 ».جز نمازهاي فرض، خواندن سایر نمازها در خانه، بهتر است«یعنی:  )1(.»ال

؛ زیرا بخوانید  تبه را در خانهاهاي ر حتی در مکه و مدینه نیز بهتر است که سنت
 خواند. اش می هاي راتبه را در خانه سنت رسول اهللا

شود؛ اما مانند  نوافل دیگري هم وجود دارد که با نمازهاي فرض خوانده می
آمده  چه در حدیث عبداهللا بن مغفل هاي راتبه، مؤکّده نیست؛ از جمله: ان سنت

بار  و» اي، نمازي وجود دارد بین هر اذان و اقامه«سه بار فرمود:  اهللا است که رسول
از را سنتی راتبه قلمداد نکنند. لذا منتا مردم این » راي کسی که بخواهدب«سوم فرمود: 

ي ظهر  ي صبح، دو رکعت سنت راتبه هست؛ در میان اذان و اقامه در میان اذان و اقامه
نیز دو رکعت راتبه وجود دارد. با نماز عصر، نه پیش از آن و نه پس از آن، سنت 

گنجد؛ یعنی:  می اما نماز عصر در ذیل حدیث عبداهللا بن مغفلراتبه وجود ندارد؛ 
ي اذان تا اقامه دو رکعت نماز  تواند پس از شنیدن اذان عصر، در فاصله انسان می

 .نقل از زید بن ثابت به 731صحیح بخاري، ش:  )1(
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بخواند که سنت مؤکده نیست. پس از نماز مغرب نیز دو رکعت راتبه وجود دارد؛ اما 
ست  خصوص حدیثی خواندن دو رکعت نماز پیش از مغرب، سنت است و در این

َعتَْ�ِ «فرمود: سه بار  که رسول اهللا
ْ
َمْغرِِب َر�

ْ
پیش از مغرب، «یعنی:  )1(.»َصلُّوا َ�بَْل ال

قبل از فرض  ».براي کسی که بخواهد«و بار سوم اضافه کرد: » دو رکعت نماز بخوانید
 اهللا گنجد که رسول در ذیلِ این حدیث میعشا نیز سنت راتبه وجود ندارد؛ ولی 

ي  هاي راتبه ست: اگر سنت گفتنی ».اي، یک نماز هست میان هر اذان و اقامه«فرمود: 
نتوانست  ي نماز فرض، دلیلی چون اقامهپیش از نمازها، از دست برود و کسی به 

جاي آورد؛ اما اگر نماز  پس از فرض به ، قضایش رارا بخواند آني پیش از  سنت راتبه
دو رکعت ت راتبه وجود دارد و هم پس از آن، ابتدا ظهر بود که هم پیش از آن سن

ي پیش  راتبهچهار رکعت قضاییِ  ،ي بعد از فرض ظهر را بخواند و سپس سنت راتبه
 جاي آورد. از ظهر را به

پس از نماز جمعه، دو رکعت  پیامبرگوید:  می $و اما نماز جمعه: ابن عمر
بزرگوار به خواندن چهار رکعت پس ثابت است که آن  چنین از پیامبر خواند؛ هم می

يَُصلِّ َ�ْعدَها «از نماز جمعه دستور داده و فرموده است: 
ْ
ُُمَعة فَل

ْ
َحدُ�ْم اجل

َ
إَِذا َص�َّ أ

ْرَ�ًعا
َ
جاي آوردید، پس از آن، چهار رکعت  هنگامی که نماز جمعه را به«یعنی:  )2(.»أ

 ».(سنت نیز) بخوانید
را بر سنت کرداريِ آن بزرگوار مقدم  ربرخی از علما، سنت گفتاريِ پیامب

ي جمعه، چهار رکعت پس از فرض جمعه  اند: سنت راتبه رو گفته دانند؛ از این می
ي  بندي کرده و سنت راتبه باشد؛ برخی هم در میان سنت گفتاري وکرداري، جمع می

ه ي جمع اگر سنت راتبهاند:  اند. و شماري از علما گفته جمعه را شش رکعت دانسته
در مسجد خوانده شود، چهار رکعت است و اگر در خانه ادا گردد، دو رکعت 

خواند و در  ي جمعه را در خانه دو رکعت می سنت راتبه اهللا باشد؛ زیرا رسول می
پس از نماز جمعه چهار «عین حال، سنت گفتاريِ آن بزرگوار این است که فرمود: 

ي جمعه، این گنجایش وجود دارد که دو  لذا در رابطه با سنت راتبه». رکعت بخوانید

 .نقل از عبداهللا مزنی ) به7368، 1183صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از ابوهریره به 881صحیح مسلم، ش:  )2(
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مهم، این است که انسان به خواندن  چهار رکعت و یا شش رکعت بخوانید. رکعت یا
بند باشد؛ زیرا پاداش و خیر فراوانی دارد و مکمل نواقص  هاي راتبه پاي سنت

 واهللا اعلم. نمازهاي فرض است.
*** 



 کید بر دو رکعت سنت صبحباب: تأ -196

ْبَل الَغَداةِ. أنَّ انلَّيبَّ  &اع�شة عن -١١٠٧
َ
َعَتْ�ِ �

ْ
ْهِر، َوَر� ْبَل الظُّ

َ
� 

ً
 اَكَن ال يََدُع أْرَ�عا

 )1([روایت بخاري]
چهار رکعت پیش از فرض ظهر، و دو  گوید: پیامبر می &عایشه ترجمه:

 کرد. رکعت پیش از فرض صبح را ترك نمی

ْم يَُ�ِن انلَّيِبُّ  -١١٠٨
َ
ٍء ِمَن انلََّوافِِل أَشدَّ َ�َعاُهَداً ِمنُه ىلَعَ  وعنها قالت: ل ىلَعَ يَشْ

َعيَت الَفْجِر.
ْ
 )2([متفق علیه] َر�

ي دو  اندازه یک از نمازهاي نافله به بر هیچ ید: پیامبرگو می &عایشه ترجمه:
 کرد. بندي و مواظبت نمی رکعت سنت صبح، پاي

اَل:  وََ�ْنها َعِن انلَّيِبِّ  -١١٠٩
َ
 «ق

ْ
[روایت  ».َعَتا الَفْجِر َخْ�ٌ ِمَن ادلْ�َيا َوَما �ِيَهاَر�

 )3(مسلم]
ُهَما أَحبُّ « و� رواية

َ
  ل

ً
 ».إيلَّ ِمَن ادلْ�َيا مَجِيعا

دو رکعت سنت صبح، از «فرمود:  گوید: پیامبر می &ي صدیقه عایشه ترجمه:
ست که فرمود: و در روایتی دیگر آمده ا ».باشد چه که در آن است، بهتر می دنیا و آن

 ».است تر محبوبي دنیا  از همهنزد من این دو رکعت «

ن َرُسوِل اهللاِ  وعن أيب عبد اهللا بالِل بن َرَ�اح -١١١٠
ِّ
 رسول اهللاُمَؤذ

َ
 : �نَُّه أىت
ُْه َ�ْنُه، َحىتَّ أْصَبَح جِ 

َ
تل

َ
ْمٍر َسأ

َ
ْت اَع�َِشُة بِالالً بِأ

َ
َشَغل

َ
ّداً، َ�َقاَم بِالٌل يِلُْؤِذنَُه بَِصالةِ الَغَداةِ، ف

ْم َ�ُْرْج رسول اهللا
َ
ل
َ
الَةِ، َوتَاَ�َع أَذانَُه، ف آَذنَُه بِالصَّ

َ
أْخرَبَهُ أنَّ  ف

َ
ا َخَرَج َص�َّ بِانلَّاِس، ف مَّ

َ
ل
َ
ف

ْيِه بِاخلُُروِج، �َ 
َ
 َعل

َ
ُْه َ�ْنُه َحىتَّ أْصَبَح ِجّداً، وَ�نَُّه أْ�َطأ

َ
تل

َ
ْتُه بِأْمٍر َسأ

َ
َ�ْعِ�  -َقاَل اَع�َِشَة َشَغل

ْعيَت الَفْجرِ : «-انلَّيبَّ 
ْ
ْعُت َر�

َ
ْنُت َر�

ُ
 ك

ِّ
فقاَل: يَا َرُسوَل اهللاِ، إنََّك أْصَبْحَت ِجّداً؟ فَقاَل: ». إ�

 .1182صحیح بخاري، ش:  )1(
 .724؛ و صحیح مسلم، ش: 1163صحیح بخاري، ش:  )2(
 .725صحیح مسلم، ش:  )3(

                                           



 83   باب: تأکید بر دو رکعت سنت صبح

ُتُهَما«
ْ
ْعُتُهَما، وَأْحَسنُْتُهَما وَأمْجَل

َ
َر�

َ
ا أْصَبْحُت، ل رَثَ ِممَّ

ْ
ْو أْصَبْحُت أ�

َ
[روایت ابوداود با  ».ل

 )1(اسناد حسن]
 روایت است که وي اهللا مؤذن رسول از ابوعبداهللا، بالل بن رباح ترجمه:

از او  &خاطرِ کاري که عایشه آمد و به اهللا براي اعالمِ وقت نماز صبح، نزد رسول
خبر  اهللا به رسول بالل گاه شد. آن خواست، مشغول گردید و هوا خیلی روشن

بیرون نیامد. پس از  اهللا ار کرد؛ اما رسولداد که وقت نماز است و این کار را تکر
 &به آن بزرگوار خبر داد که عایشه که بیرون آمد و با مردم نماز گزارد، بالل این

و اظهار داشت  ن گردیدو هوا روش مخواست که به سببش مشغول شد منکاري از 
ت (سنت) داشتم دو رکع«فرمود:  نیز دیر بیرون آمدند. پیامبر که چرا خود پیامبر

خدا! هوا بسیار روشن شده بود؟!  عرض کرد: اي رسول بالل». خواندم صبح را می
خواندم و  شد، آن دو رکعت را می اگر هوا بیش از این هم روشن می«فرمود:  پیامبر

 ».آوردم جا می را نیک و زیبا به آن
 شرح

وده ي تأکید بر دو رکعت سنت صبح گش بابی درباره :گوید می /مؤلف، نووي
 هاي خاصی دارد؛ از جمله: است. این دو رکعت، ویژگی

سنت است که انسان این دو رکعت را کوتاه بخواند و طوالنی کردن این دو  -1
این دو رکعت را  اهللا رسول«گوید:  می &عایشهکه  چنانرکعت، خالف سنت است؛ 

 »خواند؟ ي فاتحه را گفتم: آیا سوره خواند که با خود می اي کوتاه می اندازه به
ها یا آیات مشخصی از قرآن در این دو رکعت، خواند  سنت است که سوره -2

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿شود:  ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿در رکعت نخست و  ﴾١ فُِرونَ َ� َحدٌ  �َّ

َ
در  ﴾١ أ

ْ قُولُوٓ ﴿ ي آیه که رکعت دوم. یا این ِ  َءاَمنَّا ا ِ ٱب َّ�  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
خست در رکعت ن )2( ﴾َناإَِ�ۡ  أ

 .1120ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )1(
 136بقره: )2(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   84

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿ي  قرائت گردد و آیه
َ
ْ َ�َعالَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ٓ  َ�َِمةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ َسَوا �َّ  َنُ�مۡ َوَ�يۡ  َنَنابَيۡ  ء

َ
� 

َ ٱ إِ�َّ  ُبدَ َ�عۡ  َّ�﴾ )1( 
یک از نمازهاي  بر هیچ هاي سنت صبح این است که پیامبر از دیگر ویژگی -3

 کرد. مواظبت نمیبندي و  ي این دو رکعت، پاي اندازه نافله به
چه که در آن  دو رکعت سنت صبح، از دنیا و آن«فرموده است:  پیامبر -٤

این دو رکعت نزد من : «که فرمود و در روایتی دیگر آمده است». باشد است، بهتر می
 ».تر است ي دنیا محبوب از همه
گر  ها بیان ي این کرد. همه این دو رکعت را در سفر و حضر ترك نمی پیامبر -5

باشد؛ لذا شایسته است که انسان در سفر  هاي خاص سنت صبح می یلت و ویژگیفض
کعت را دي نماید و اگر نتوانست این دو ربن و حضر بر سنت صبح مواظبت و پاي

جاي آورد، بالفاصله بعد از نماز فرض یا پس از باال آمدن  پیش از نماز فرض به
 خواند.قضاییِ آن را بي یک نیزه،  اندازه  خورشید به
چهار رکعت سنت پیش از فرض ظهر  یادآوري کرده است که پیامبر &عایشه

خواند. زیرا سنت ظهر شش  کرد؛ البته این چهار رکعت را با دو سالم می را ترك نمی
رکعت است: چهار رکعت پیش از فرض و دو رکعت پس از آن. لذا شایسته است که 

توانیم پیرو سنت آن بزرگوار  جا که می عمل کنیم و تا آن مشتاقانه به سنت پیامبر
 فرماید: باشیم که اهللا متعال می

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ ٱ َوَذَكرَ     ]٢١:  األحزاب[  ﴾٢١ �َكثِ�ٗ  �َّ
که به (پاداش) اهللا و روز قیامت امیدوار است و اهللا را فراوان  راستی براي شما، براي کسی به

 اهللا الگو و سرمشقی نیکوست. کند، در رسول یاد می

*** 

 64 عمران: آل )1(
                                           



چه در آن خوانده  و آن ؛باب: کوتاه گزاردن سنت صبح -197
 شود و بیان وقت آن می

َعَتْ�ِ َخِفيفَ  : أنَّ رسوَل اهللا&عن اع�شة -١١١١
ْ
َتْ�ِ َ�ْ�َ انلَِّداءِ اَكَن يَُصّ� َر�

ْبِح. اَمِة ِمْن َصالَةِ الصُّ
َ
 )1([متفق علیه] َواإلق

 
َ
َرأ

َ
وَل: َهْل ق

ُ
ُفُهَما َحىتَّ أق َعيَت الَفْجِر، إذا َسِمَع األذاَن َ�ُيَخفِّ

ْ
ُهَما: يَُص�ِّ َر�

َ
و� روايٍَة ل

مِّ الُقْرآِن.
ُ
 �ِيهما بِأ

َعيَت و� رواية ملسلمٍ 
ْ
ُفُهَما.: اَكَن يُص�ِّ َر� ُ�َفِّ   الَفْجِر إَذا َسِمَع األَذاَن َو

َع الَفْجُر.و� رواية
َ
 : إَذا َطل

ي نماز صبح، دو  در بین اذان و اقامه اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
 خواند. رکعت کوتاه نماز می

که اذانِ صبح را  هنگامی اهللا و در روایتی از بخاري و مسلم آمده است: رسول
اي کوتاه  اندازه خواند و این دو رکعت را به ید، دو رکعت (سنت) صبح را میشن می
 ي فاتحه را خواند؟ گفتم: آیا سوره خواند که با خود می می

پس از شنیدن اذان صبح، سنت  اهللا و در روایتی از مسلم آمده است: رسول
 گزارد. گزارد و هر دو رکعتش را کوتاه می صبح را می

 دمید. ي صبح می که سپیده گر آمده است: هنگامیو در روایتی دی

ْبُح، َص�َّ  : أنَّ َرُسوَل اهللاِ &وعن حفصة -١١١٢ ْبِح َوَ�َدا الصُّ صُّ
ْ
ُن لِل

ِّ
َن الُمَؤذ

َّ
اَكَن إَذا أذ

َعَتْ�ِ َخِفيَفَتْ�ِ 
ْ
 )2([متفق علیه] .َر�

َع الَفْجُر ال يَُص�ِّ  و� رواية ملسلم: اَكَن رسول اهللا
َ
.إَذا َطل َعَتْ�ِ َخِفيَفَتْ�ِ

ْ
  إال َر�

که مؤذن براي صبح اذان  پس از این اهللا گوید: رسول می &حفصه ترجمه:
 خواند. شد، دو رکعت کوتاه نماز می ي صبح نمایان می داد و سپیده می

 .724؛ و صحیح مسلم، ش: 619صحیح بخاري، ش:  )1(
 .723؛ و صحیح مسلم، ش: 618صحیح بخاري، ش:  )2(
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دم، فقط دو  پس از طلوع سپیده اهللا و در روایتی از مسلم آمده است: رسول
 واند.خ رکعت کوتاه، نماز می

اَل: اَكَن رسول اهللا $وعن ابن عمر -١١١٣
َ
َعٍة  ق

ْ
ْيِل َمْثَ� َمْثَ�، َو�ُوتُِر بَِر�

َّ
يَُص�ِّ ِمَن الل

ُذَ�ْيِه.
ُ
َذاَن بِأ

َ
أنَّ األ

َ
ْبَل صالةِ الَغَداةِ، َو�

َ
َعَتْ�ِ �

ْ
ك ْيِل، َو�َُص�ِّ الرَّ

َّ
 )1([متفق علیه] ِمْن آِخِر الل

دورکعت نماز   در شب، دورکعت اهللا رسول گوید: می $عمر ابن ترجمه:
گزارد و پیش از فرض صبح دو رکعت  خواند و در پایان شب یک رکعت وتر می می
 )2(ي نماز در گوش اوست. اقامهکه گویی  آورد؛ چنان جا می به

  : أنَّ َرُسوَل اهللاِ $وعن ابن عباٍس  -١١١٤
َ

و�
ُ
َعيَت الَفْجِر يف األ

ْ
 يف َر�

ُ
ِمْنُهَما: اَكَن َ�ْقرَأ

ْ قُولُوٓ ﴿ ِ  َءاَمنَّا ا ِ ٱب َّ�  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
يت يف ابلقرة، و� اآلِخَرةِ ِمْنُهَما: ﴾ َناإَِ�ۡ  أ

َّ
ِ  َءاَمنَّا﴿اآلية ال ِ ٱب َّ� 

نَّا َهدۡ شۡ ٱوَ 
َ
 .﴾لُِمونَ ُمسۡ  بِ�

يت يف 
َّ
ْ َ�َعالَوۡ ﴿: آل عمرانو� رواية: و� اآلِخَرةِ ال ٓ  َ�َِمةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ َسَوا  .﴾َنُ�مۡ َوَ�يۡ  َنَنايۡ بَ  ء

 )3([هر دو روایت را مسلم نقل کرده است.]
   ي در رکعت نخست سنت صبح آیه اهللا گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:

ْ قُولُوٓ ﴿ ِ  َءاَمنَّا ا ِ ٱب َّ�  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
خواند و در  ي بقره است، می را که در سوره )4(﴾َناإَِ�ۡ  أ

ِ  َءاَمنَّا﴿ي  رکعت دوم، آیه ِ ٱب نَّا َهدۡ شۡ ٱوَ  �َّ
َ
 را. )5(﴾لُِمونَ ُمسۡ  بِ�

عمران را  ي ال ي سوره و در روایتی دیگر آمده است: در رکعت دوم، این آیه

ْ َ�َعالَوۡ ﴿کرد که:  تالوت می ٓ  َ�َِمةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ َسَوا  )6(. ﴾َنُ�مۡ َوَ�يۡ  َنَنابَيۡ  ء

 .749؛ و صحیح مسلم، ش: 995حیح بخاري، ش: ص )1(
خوانَد تا به  شنود و نمازش را با شتاب می مانند کسی که صداي اقامه را می اهللا یعنی رسول )2(

 خواند. [مترجم] جماعت برسد، سنت صبح را کوتاه می
 .727صحیح مسلم، ش:  )3(
 136 بقره: )4(
 .52عمران: آل )5(
 64 عمران: آل )6(

                                           



 87   شود و ... گزاردن سنت صبح؛ و آنچه در آن خوانده می باب: کوتاه

  أنَّ َرُسوَل اهللاِ  وعن أيب هر�رةَ  -١١١٥
ْ
َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ َعيَت الَفْجِر:قرأ يف َر� ُّ�

َ
� 

ٰ لۡ ٱ ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ وَ  ﴾١ فُِرونَ َ� َحدٌ  �َّ
َ
 )1([روایت مسلم] .﴾١ أ

 قُۡل ﴿دو رکعت (سنت) صبح، در  اهللا گوید: رسول می بوهریرها ترجمه:
َهاَ�ٰٓ  ُّ�

َ
ٰ لۡ ٱ � ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿و   ﴾١ فُِرونَ َ� َحدٌ  �َّ

َ
 خواند. را می  ﴾١ أ

اَل: َرَمْقُت انلَّيِبَّ  $ن عمروعن اب -١١١٦
َ
ْبَل الَفْجِر:  ق

َ
َعَتْ�ِ �

ْ
ك  يف الرَّ

ُ
اَكَن َ�ْقرَأ

َ
َشْهراً ف

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿َو  ﴾١ فُِرونَ َ� َحدٌ  �َّ

َ
[ترمذي این حدیث را روایت  .  ﴾١ أ

 )2(باشد.] کرده و گفته است: حسن صحیح می
را زیر نظر گرفتم؛ آن بزرگوار  یک ماه تمام پیامبرگوید:  می $مرع ابن ترجمه:

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿هاي  در دو رکعت پیش از فرضِ صبح، سوره ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ �  ُهوَ  قُۡل ﴿و    ﴾١ فُِرونَ َ�

ُ ٱ َحدٌ  �َّ
َ
 خواند. را می  ﴾١ أ

*** 

 .726ح مسلم، ش: صحی )1(
 .341ش:  /صحیح الترمذي، از آلبانی )2(

                                           



باب: مستحب بودن دراز کشیدن بر پهلوي راست پس از  -198
 نخوانده باشد سنت صبح؛ چه تهجد خوانده و چه

ت: اَكَن انلَّيِبُّ  &عن اع�شة -١١١٧
َ
ِه  قال إَذا َص�َّ ر�عيت الفجِر، اْضَطَجَع ىلَعَ ِشقِّ

ْ�َمن.
َ
 )1([روایت بخاري] األ

پس از خواندن دو رکعت سنت صبح، بر  پیامبرگوید:  می &عایشه ترجمه:
 کشید. پهلوي راست خویش دراز می

 الَفْجِر  يبُّ وعنها قالت: اَكَن انلَّ  -١١١٨
َ

 ِمْن َصالَةِ الِعَشاءِ إىل
َ
يَُص�ِّ �ِيَما َ�ْ�َ أْن َ�ْفُرغ

ُن ِمْن َصالَةِ 
ِّ
َت الُمَؤذ

َ
إَذا َسك

َ
، َو�ُوتُِر بَِواِحَدٍة، ف َعَتْ�ِ

ْ
ُم َ�ْ�َ لُكِّ َر�

ِّ
َعًة، �َُسل

ْ
إْحَدى َعرَشَة َر�

ُ الَفْجُر، وََجاَءهُ الُمؤَ 
َ

َ هل ِه الَفْجِر، َوتَبَ�َّ َعَتْ�ِ َخِفيَفَتِ�، ُ�مَّ اْضَطَجَع ىلَعَ ِشقِّ
ْ
َع َر�

َ
َر�

َ
اَم ف

َ
ُن، ق

ِّ
ذ

اَمِة.
َ
ُن لِِإلق

ِّ
�َِيُه الُمَؤذ

ْ
َذا َحىتَّ يأ

َ
ْ�َمِن، هك

َ
 )2([روایت مسلم] األ

دم یازده  ي نماز عشا تا سپیده در فاصله اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
ت وتر عکداد و سپس یک ر دو رکعت سالم میخواند و در هر  رکعت نماز می

 آن بزرگواردم براي  کرد و سپیده که مؤذن اذان صبح را تمام می . هنگامیگزارد می
خواند و  کوتاه می خاست و دو رکعت آمد، برمی و مؤذن نزدش می شد نمایان می

که مؤذن  کشید و بر همین حال بود تا این سپس بر پهلوي راست خویش دراز می
 آمد. نزدش می  اقامه -اعالمِ وقت -اي بر

َعيَت الَفْجِر، : «اهللا قاَل: قال َرُسول هر�رة وعن أيب -١١١٩
ْ
إَِذا َص�َّ أَحُدُ�ْم َر�

َيْضَطِجْع ىلَعَ يَِمينِهِ 
ْ
ل
َ
ین و ترمذي با سندهاي صحیح. ترمذي، اروایت ابوداود [ ».ف

 )3(حدیث را حسن صحیح دانسته است.]
هرگاه یکی از شما دو رکعت «فرمود:  اهللا رسولگوید:  می رهابوهری ترجمه:

 ».سنت صبح را خواند، بر پهلوي راست خویش دراز بکشد

 .1160صحیح بخاري، ش:  )1(
 .736صحیح مسلم، ش:  )2(
 .1146ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی642صحیح الجامع، ش:  )3(
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 شرح
بندي  همواره بر دو رکعت سنت صبح، پاي اهللا تر بیان شد که رسول پیش

هاي خاصی دارد یکی از  چنین بیان شد که این دو رکعت، ویژگی کرد؛ هم می
پیروي از  صبح، این است که نمازگزار پس از اداي سنت صبح، به هاي سنت ویژگی
نقل از  به» صحیحین«که در  کشد. چنان بر پهلوي راست خویش دراز می پیامبر

پس از خواندن سنت صبح، بر پهلوي  پیامبر«آمده است:  &المؤمنین عایشه ام
ده است: در حدیث دوم که مسلم روایت کرده، آم». کشید راست خویش دراز می

این، ». داد خواند و پس از هر دو رکعت، سالم می در شب یازده رکعت می پیامبر«
پس از هر چهار رکعت سالم  پیامبر :کنند ست که گمان می ردي بر پندارِ کسانی

در شب، دو تا چهار رکعت و سپس  داده است؛ یعنی بر این پندارند که پیامبر می
باشد، چنین  می &عایشه که ازا از حدیث دیگري ه خواند. این نماز میسه رکعت 

در رمضان و غیر رمضان،  رسول اهللا«اند؛ در این حدیث آمده است:  برداشتی کرده
ها را بسیار زیبا و  گزارد و آن خواند. ابتدا چهار رکعت می تر از یازده رکعت، نمی بیش

ها را نیز به همان  خواند و آن ؛ سپس چهار رکعت دیگر می آورد جا می  طوالنی به
 ».خواند کرد. و در پایان، سه رکعت دیگر می زیباییِ رکعات اول، ادا می

نماز  اند که پیامبر لذا برخی از مردم از ظاهرِ این حدیث چنین برداشت کرده
که  ؛ در صورتیخوانده است شبش را در دو، چهار رکعت و یک، سه رکعت می

گاه دو تا دورکعتیِ دیگر  کرد و آن ستراحت میخواند و ا دو تا دورکعتی می پیامبر
شود: یازده رکعت.  آورد که جمعاً می جا می خواند و سپس سه رکعت دیگر به می

مفهوم و برداشت درست، همین است که ذکر شد؛ زیرا در هر دو روایت، کسی که 
 &قهي صدی المؤمنین عایشه راوي، یعنی ام را نقل کرده، یک روش نماز شبِ پیامبر

  بندي دو روایت، به همان ست. لذا جمع باشد و موضوعِ هر دو روایت نیز یکی می
ست که بیان شد. یعنی باید یک روایت را حمل بر روایت دیگر کنیم تا بین هر  شکلی

توان از این دو روایت چنین برداشت کرد که  و نمی ؛بندي شود دو روایت جمع
 »َكانَ «ي  خواند و گاه به آن روش؛ زیرا واژه گاه به این روش، نماز شب می پیامبر

 بر دوام و استمرار داللت دارد.
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هرگاه «فرمود:  اهللا رسول؛ در این حدیث آمده است: و اما حدیث ابوهریره
این حدیث  ».سنت صبح را خواند، بر پهلوي راست خویش دراز بکشدیکی از شما 

را صحیح دانسته است،  )1(دهایشسن ،اند و مؤلف کرده شکه ابوداود و ترمذي روایت
عالمه ابوالعباس که دریاي علوم عقلی و نقلی،  چنان جاي بحث و تأمل دارد.

ست و امر به دراز کشیدن بر پهلوي راست،  ريکَاین، حدیث من«گوید:  می /حرانی
بیان نمود؛ زیرا  عالمه ابوالعباسدیدگاه درست، همین است که  ».ثابت نیست

بر پهلوي راست خود نفرمود که پس از اداي سنت صبح کس امر  چبه هی اهللا رسول
 دراز بکشد.
چه تهجد خوانده باشد و چه نخوانده «گوید:  در عنوان این باب، می /مؤلف

ي مستحب بودن یا مستحب  کند که درباره سان به اختالفی اشاره می و بدین» باشد
طور  زیرا برخی از علما، بهنبودنِ دراز کشیدن پس از اداي سنت صبح، وجود دارد. 
اند و برخی دیگر از علما  مطلق دراز کشیدن پس از سنت صبح را مستحب دانسته

اند: این عمل مطلقاً سنت نیست. شماري دیگر از علما بر این باورند که اگر  گفته
سنت صبح، بر پهلوي نمازگزار، نماز شب بخواند، برایش سنت است که پس از 

بیداري از تَنَش بیرون بیاید و اگر نمازگزار،  د تا خستگی شبراست خویش دراز بکش
و سنت نیست که پس از سنت صبح، بر  دضرورتی ندارنمازِ شب نخوانده باشد، 

در این میان، دیدگاه عجیب و غریبی وجود دارد که برخی از  پهلوي خود دراز بکشد.
اند!  ز صبح دانستهعلما دراز کشیدن پس از سنت صبح را یکی از شرایط صحت نما

یعنی اگر کسی پس از اداي سنت دراز نکشد، نمازش باطل است! چه دیدگاه عجیب 
و غریبی! دراز کشیدن چه ربطی به نماز صبح دارد؟! اما این دیدگاه را از آن جهت 

هاي عجیبی  اهللا نیز اقوال و دیدگاه ذکر کردم که بدانید، گاه برخی ازعلما رحمهم
هیچ جایی در ترازوي عقل و نقل ندارد. لذا دیدگاه درست، کنند که  مطرح می

گفته  /ابوالعباس حرانیي دراز کشیدن پس از سنت صبح، همان است که  درباره

از راويِ  یک سندي کتاب، بدین نکته اشاره کرده که این حدیث، فقط داراي  در مقدمه /آلبانی  )1(
، ایهام و اشتباه برداشت ایجاد »اند با سندهاي صحیح روایت کرده«ست؛ لذا این سخن مؤلف که  بیصحا

 کند و بر خالف واقعیت است. [مترجم] می
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که: اگر انسان از بابت نماز شب، خسته باشد، براي استراحت پس از سنت  است؛ این
ئن باشد که نماز که مطم کشد؛ البته مشروط به این صبح بر پهلوي راست خود دراز می

 نباید بخوابد. ،گرنه شود؛ و صبحش، قضا نمی
*** 



 باب: سنت ظهر -199

ْيُت َمَع َرُسوِل اهللاِ  $عن ابن عمر -١١٢٠
َّ
اَل: َصل

َ
َعَتْ�ِ  ق

ْ
ْهِر َوَر� ْبَل الظُّ

َ
َعَتْ�ِ �

ْ
َر�

 )1([متفق علیه] َ�ْعَدَها.
ش از فرض ظهر و دو دو رکعت، پی اهللا با رسول گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 رکعت، پس از فرض ظهر خواندم.

ْهِر. : أنَّ انلَّيبَّ &وعن اع�شة -١١٢١ ْبَل الظُّ
َ
� 

ً
 )2([روایت بخاري] اَكَن ال يََدُع أْرَ�عا

 کرد. را ترك نمی چهار رکعت پیش از فرض ظهر پیامبر ترجمه:

بْ  وعنها قالت: اَكَن انلَّيِبُّ  -١١٢٢
َ
، ُ�مَّ َ�ُْرُج، َ�ُيَص�ِّ يَُص�ِّ يف بَييِْت �

ً
ْهِر أْرَ�عا َل الظُّ

َعتَ 
ْ
. َوَ�َن يَُص�ِّ بِانلَّاِس الَمْغرَِب، ُ�مَّ يَْدُخُل َ�ُيَص�ِّ َر� َعَتْ�ِ

ْ
، بِانلَّاِس، ُ�مَّ يَْدُخُل َ�ُيَص�ِّ َر� ِ�ْ

َعَتْ�ِ 
ْ
 )3([روایت مسلم] .َو�َُص�ِّ بِانلَّاِس الِعَشاءِ، َو�َْدُخُل بَييِت َ�ُيَص�ِّ َر�

از ظهر را  سنتام چهار رکعت  در خانه گوید: پیامبر می &عایشه ترجمه:
گاه به  داد و آن را امامت می ظهرنماز  ،رفت و براي مردم خواند و سپس بیرون می می

آمد و  گزارد. پس از امامت مغرب نیز به خانه می میدیگر آمد و دو رکعت  خانه می
آمد و  ام می داد، به خانه چون نماز عشا را براي مردم امامت می خواند. و دو رکعت می
 گزارد. دو رکعت می

ّم َحبِيَبةَ  -١١٢٣
ُ
ت: قال َرُسوُل اهللاِ  &وعن أ

َ
ْبَل : «قال

َ
َعاٍت �

َ
َمْن َحاَ�َظ ىلَعَ أْرَ�ِع َر�

َمُه  ْهِر، وَأْرَ�ٍع َ�ْعَدَها، َحرَّ و ترمذي؛ ترمذي، این [روایت ابوداود  ».ىلَعَ انلَّارِ  اهللالظُّ
 )4(حدیث را حسن دانسته است.]

 .729؛ و صحیح مسلم، ش: 1169صحیح بخاري، ش:  )1(
 گذشت. (مترجم)] 1107ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1182صحیح بخاري، ش:  )2(
 .2167لم، ش:صحیح مس )3(
 1152در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی583؛ صحیح الترغیب، ش: 6195صحیح الجامع، ش:  )4(

 این حدیث را صحیح دانسته است.
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هرکس بر چهار رکعت (سنت) «فرمود:  اهللا گوید: رسول می &حبیبه ام ترجمه:
بندي کند، اهللا او را بر آتش دوزخ حرام  پیش از ظهر و چهار رکعت پس از آن پاي

 ».گرداند می

 َ�ْعَد أْن تَُزوَل اَك  أنَّ َرُسوَل اهللاِ  وعن عبد اهللا بن السائب -١١٢٤
ً
َن يَُص�ِّ أْرَ�عا

اَل: 
َ
ْهِر، وق ْبَل الظُّ

َ
ْمُس � ِحبُّ أْن يَْصَعَد يِل فيَها «الشَّ

ُ
أ
َ
َماءِ، ف إ�ََّها َساَعٌة ُ�ْفَتُح �ِيها أبَْواُب السَّ

حسن حدیثی [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است:  ».َ�َمٌل َصالِحٌ 
 )1(باشد.] می

پس از زوال خورشید و پیش از  اهللا گوید: رسول می اهللا بن سائبدبع ترجمه:
هاي آسمان  ست که دروازه اي این، لحظه«خواند. و فرمود:  فرض ظهر، چهار رکعت می

 ».کارِ نیکی به باال برود ،شود؛ دوست دارم که در این زمان براي من در آن گشوده می

ْهِر، َصالُهنَّ َ�ْعَدَها.اَكَن إ : أنَّ انلَّيبَّ &وعن اع�شة -١١٢٥ بَل الظُّ
َ
 ق

ً
ْم يَُصلِّ أرَ�عا

َ
 ذا ل

 )2(باشد.] [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن می
چهار رکعت سنت پیش از ظهر را  گوید: هرگاه پیامبر می &ایشهع ترجمه:

 آورد. جا می از نماز ظهر به پسرا  خواند، آن نمی
 شرح

گر  بیانباره آورده که  ي سنت ظهر گشوده و احادیثی در این بابی درباره /مؤلف
تعداد رکعات سنت ظهر است: چهار رکعت با دو سالم، پیش از ظهر و دو رکعت 

را نخواند، پس از نماز  نآپس از آن. اگر کسی سنت پیش از ظهر را فراموش کند یا 
نمازهاي فرض، قضایی دارند و هاي راتبه نیز مانند  سنتآورد؛ زیرا  جا می را به ظهر آن

ماجه آورده است: ابتدا  ست در روایتی که ابن جا آورد. گفتنی ها را به توان قضاي آن می
ي پیش از نماز ظهر. مثالً  رفته دست شود و سپس سنت از سنت بعد از نماز خوانده می

رو  اگر براي نماز ظهر به مسجد آمدید و نماز جماعت شروع شده بود و از این
د عنتوانستید سنت پیش از ظهر را بخوانید، پس از نماز فرض، ابتدا دو رکعت سنت ب

 .396ش:  /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی1153؛ صحیح أبی داود، ش: 4967صحیح الجامع، ش:  )1(
 .350ش:  /صحیح الترمذي، از آلبانی )2(
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جاي آورید.  از نماز را ادا کنید و سپس قضاییِ سنت پیش از ظهر را با دو سالم، به
 این، سنت است.

بندي کند؛  هاي راتبه پاي آید که انسان باید بر سنت از این احادیث چنین برمی
؛ »کرد چهار رکعت پیش از فرض ظهر را ترك نمی پیامبر«ید: گو می &زیرا عایشه

 خواند. مگر در سفر که سنت قبل و بعد از نماز ظهر را نمی
*** 



 باب: سنت عصر -200

َعاٍت،  قال: اَكَن انلَّيِبُّ  عن يلع بن أيب طالب -١١٢٦
َ
ْبَل الَعرْصِ أْرَ�َع َر�

َ
يَُص�ِّ �

�َِ�، َوَمْن تَبَِعُهْم ِمَن الُمْسلِِمَ� َوالُمْؤِمنَِ�.َ�ْفِصُل بَيَْنُهنَّ بِالتَّْسلِ   يِم ىلَعَ الَمالئَِ�ِة الُمَقرَّ
 )1(باشد.] [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن می

پیش از نماز عصر چهار رکعت  گوید: پیامبر می طالب ی بن ابیلع ترجمه:
د بر فرشتگان مقرّب و مسلمانان و مؤمنانی گزارد و پس از هر دو رکعت، با درو می

 داد. که (در توحید) پیرو فرشتگان هستند، سالم می

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $وعن ابن عمر -١١٢٧
َ
  اهللارَِحَم «ق

ً
ْبَل الَعرْصِ أْرَ�عا

َ
 ».اْمرءاً َص�َّ �

 )2([روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي گوید: حدیثی حسن است.]
اهللا کسی را که پیش از عصر چهار «فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

 ».بگزارد، مورد رحمت خویش قرار دهدنماز رکعت 

. أنَّ انلَّيِبَّ  وعن يلع بن أيب طالٍب  -١١٢٨ َعَتْ�ِ
ْ
بَل الَعرْصِ َر�

َ
[روایت  اَكَن يَُص�ِّ ق

 )3(ابوداود با اسناد صحیح]
پیش از نماز عصر، دو رکعت  پیامبرگوید:  می طالب علی بن ابی ترجمه:

 گزارد. نماز می
*** 

 .952ش:  /بن ماجه، از آلبانیصحیح ا )1(
از آلبانی  586و صحیح الترغیب، ش:  1154؛ صحیح أبی داود، ش: 3493صحیح الجامع، ش:  )2(

 اهللا. رحمه
. 235ش:  /؛ و ضعیف أبی داود، از آلبانی4568است؛ ر.ك: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف )3(

َعتَْ�ِ «گوید: با لفظ  /آلبانی
ْ
 باشد. می» أْرَ�َع َرَ�َعاٍت «شاذ است و محفوظ، لفظ » َر�

                                           



 باب: سنت قبل و بعد از نماز مغرب -201

گذشت که هر دو،  #عمر و حدیث عایشه ها، حدیث ابن تر در همین باب پیش
پس از نماز مغرب، دو رکعت  که پیامبربودند و بدین مضمون  ی صحیح،احادیث

 )1(گزارد. مینماز سنت 

ٍل وعن  -١١٢٩ اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  عبد اهللا بن ُمَغفَّ
َ
ْبَل الَمْغرِِب «ق

َ
وا �

ُّ
، قال يف »َصل

 )2([روایت بخاري] ».لَِمْن َشاءَ «اثلَّاثِلَِة: 
پیش از مغرب، نماز «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عبداهللا بن مغفل ترجمه:

 ».براي کسی که بخواهد«و بار سوم افزود: » بخوانید

َقْد َرأيُْت كَِباَر أْصَحاِب رسول اهللا ن أ�ٍس وع -١١٣٠
َ
َوارَِي  قال: ل يَبَْتِدُروَن السَّ

 )3([روایت بخاري] ِعنَد الَمْغرِِب.
هنگام مغرب به را دیدم که  بزرگانِ اصحاب پیغمبر گوید: می انس ترجمه:
 ».ها نماز بخوانند) (تا پشت آن شتافتند هاي مسجد می سوي ستون

نَّا نص�ِّ ىلَعَ عهِد رسوِل اهللاِ  وعنه -١١٣١
ُ
اَل: ك

َ
ْبَل  ق

َ
ْمِس � َعَتْ�ِ َ�ْعَد ُغُروِب الشَّ

ْ
َر�

اَن رسوُل اهللا
َ
ِقيَل: أ�

َ
ْم َ�ْنَهَنا. الَمْغرِِب، ف

َ
ْم يَأُمْرنَا َول

َ
ل
َ
يِهَما ف

ِّ
اَل: اَكَن يََرانَا نَُصل

َ
ُهَما؟ ق

َّ
 َصال

 )4([روایت مسلم]
ورشید و پیش از خپس از غروب  اهللا دوران رسولگوید: در  می انس ترجمه:

این دو رکعت را  گزاردیم. سؤال شد: آیا رسول اهللا نماز مغرب، دو رکعت نماز می
خوانیم؛ اما نه ما را  دید که این دو رکعت را می پاسخ داد: ما را می خواند؟ انس می

 بدان امر فرمود و نه ما را از آن باز داشت.

 .1122ي  و حدیث شماره 1105ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
 .1183صحیح بخاري، ش:  )2(
 .837)؛ و صحیح مسلم، ش: 625، 503صحیح بخاري، ش: ( )3(
 .836صحیح مسلم، ش: )4(

                                           



 97   باب: سنت قبل و بعد از نماز مغرب

اَل  -١١٣٢
َ
َوارَِي، وعنه ق ِ الَمْغرِِب، اْ�َتَدُروا السَّ ُن لَِصالَة

ِّ
َن الُمَؤذ

َّ
إَذا أذ

َ
نَّا بِالَمِديَنِة ف

ُ
: ك

َيْت 
ِّ
ْد ُصل

َ
الََة ق َْدُخُل الَمْسِجَد َ�َيْحَسُب أنَّ الصَّ ، َحىتَّ إنَّ الرَُّجَل الَغر�َب يلَ َعَتْ�ِ

ْ
ُعوا َر�

َ
َر�

َ
ف

يِهَما.
ِّ
ةِ َمْن يَُصل َ رثْ

َ
 )1(یت مسلم][روا ِمْن ك

که مؤذن براي نماز مغرب اذان  گوید: در مدینه، هنگامی می انس ترجمه:
شتافتند و دو رکعت نماز  هاي مسجد می سوي ستون به #گفت، صحابه می
شد، به سبب فراوانیِ کسانیِ که  اي وارد مسجد می گزاردند؛ چنان که اگر غریبه می

 ».تکرد که نماز مغرب انجام شده اس گمان می خواندند، سنت پیش از مغرب را می
*** 

 .837صحیح مسلم، ش: )1(
                                           



 باب: سنت قبل و بعد از عشا -202

پس  اهللا با رسول«گوید:  وارد است که می $عمر باره، حدیث پیشینِ ابن در این
روایت  به و نیز حدیث عبداهللا بن مغفل )1(».از عشا دو رکعت نمازِ (سنت) خواندم

 )2(».ي، نمازي وجود داردا بین هر اذان و اقامه«بخاري و مسلم که 
 شرح

هاي  تر سنت هاي عصر، مغرب و عشاست؛ و پیش ي سنت سه باب گذشته درباره
صبح و ظهر نیز بیان شد. سنت است که انسان پیش از نماز عصر چهار رکعت نماز 

اهللا کسی را که پیش از عصر چهار رکعت نماز «بخواند؛ زیرا در حدیث آمده است: 
 ست؛ یعنی پیامبر اي دعایی این، جمله». خویش قرار دهدبگزارد، مورد رحمت 

براي کسی که پیش از عصر، چهار رکعت نماز بخواند، دعاي رحمت کرد و رحمت 
دارند، اما  هاي متفاوتی ي این حدیث دیدگاه د. اگرچه علما دربارهاالهی را خواستار ش

صر، به این پاداش امید است که انسان با خواندنِ چهار رکعت نماز پیش از فرض ع
دست یابد. قبل و بعد از نماز مغرب نیز، دو رکعت نماز سنت وجود دارد؛ 

باشد.  ست: سنت پیش از مغرب، راتبه نیست و دو رکعت پس از آن، راتبه می گفتنی
و بار » پیش از مغرب، نماز بخوانید«د: ي سنت پیش از مغرب فرمو درباره پیامبر

تا کسی این دو رکعت را سنت راتبه قلمداد » خواهدبراي کسی که ب«سوم افزود: 
نکند. لذا وقتی اذان مغرب را گفتند، دو رکعت نماز سنت بخوان و بدان که این دو 

رد که ا؛ بلکه ایرادي ندرکعت، مانند دو رکعت پس از مغرب، راتبه و مؤکده نیست
ما را  پیامبر: «گوید می رو انس انسان، دو رکعت پیش از مغرب را نخواند. از این

خوانیم؛ اما نه ما را بدان امر فرمود و نه ما را از آن باز  دید که این دو رکعت را می می
 ».داشت

قبل و بعد نماز عشا نیز دو رکعت سنت وجود دارد؛ اما دو رکعت پیش از آن، 
فرمود:  گنجد که پیامبر مؤکده نیست و فقط ذیل مفهومِ کلی و عامِ این حدیث می

 .1105ي  حدیث شماره )1(
 . [مترجم]1106ي  ر.ك: حدیث شماره )2(

                                           



 99   باب: سنت قبل و بعد از عشا

ولی دو رکعت پس از عشا، سنت ». اي، یک نماز وجود دارد هر اذان و اقامه بین«
 باشد. مؤکده می

گانه را بیان فرمود: دو  شمار رکعات سنت نمازهاي پنج اهللا بدین ترتیب رسول
رکعت پیش از فرض صبح، و پس از نماز صبح، سنت راتبه وجود ندارد؛ چهار 

کعت پس از نماز ظهر؛ قبل و بعد از نمار رکعت پیش از ظهر با دو سالم و دو ر
عصر، سنت راتبه وجود ندارد؛ البته پیش از نماز عصر، سنت غیرراتبه هست و پس 

باشد. دو رکعت سنت راتبه پس از مغرب و نیز دو رکعت  از نماز عصر، وقت نهی می
راتبه قبل از فرض مغرب. دو رکعت سنت راتبه پس از نماز عشا و دو رکعت  غیر

. باشد هاي راتبه می هاي سنت آن، که البته راتبه نیست. این، تعداد رکعت زا پیش
نواقص احتمالیِ نمازهاي فرض را جبران ، این است که هاي راتبه ي سنت فایده

 کنند. می
*** 



 باب: سنت جمعه -203

تر گذشت؛ وي  اشاره کرد که پیش $عمر توان به حدیث ابن در این مورد می
 )1(».دو رکعت نماز سنت گزاردم اهللا نماز جمعه با رسول پس از«گوید:  می

 

يب هر�رة -١١٣٣
َ
اَل رسوُل اهللا وعن أ

َ
ُيَصلِّ : «قال: ق

ْ
ل
َ
َحُدُ�م اجُلُمَعَة، ف

َ
إَِذا َص�َّ أ

 
ً
 )2([روایت مسلم] ».َ�ْعَدَها أْر�عا
ه ک هر کدام از شما پس از این«فرمود:  اهللا رسول گوید: می ابوهریره ترجمه:

 ».جا آورد، چهار رکعت نمازِ (سنت) بگزارد نماز جمعه را به

، َ�ُيَص�ِّ  : أنَّ انلَّيبَّ $وعن ابن عمر -١١٣٤
َ

اَكَن ال يَُص�ِّ َ�ْعَد اجُلُمَعِة َحىتَّ َ�ْنرَصِف
َعَتْ�ِ يف بَيْتِِه.

ْ
 )3([روایت مسلم] َر�

که  گزارد تا این نمی پس از نماز جمعه، نماز گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
 خواند. اش دو رکعت نماز می گشت و در خانه باز می

 شرح
بابی را به سنت جمعه اختصاص » الصالحین ریاض«در کتاب  /مؤلف، نووي
رو با  باشد؛ از این ست: نماز جمعه، نمازي مستقل از نماز ظهر می داده است. گفتنی

شهري توقف کند و با شد و در شود. یعنی اگر کسی مسافر با نماز عصر، جمع نمی
ز جمعه، جمع کند. زیرا اجا نماز جمعه بخواند، نباید نماز عصرش را با نم آن ساکنان

باشد و در سنت، جمع نماز ظهر و عصر و جمع مغرب  مینماز جمعه، نمازي مستقل 
هاي قبل و پس از آن، و نیز از جهت  نماز جمعه از جهت سنت و عشا ثابت است.

با سایر نمازها تفاوت دارد. پیش از نماز جمعه، سنت راتبه یا مؤکده  روزِ جمعه،
تواند نماز بخواند  شود، هرچه می که وارد مسجد می وجود ندارد. یعنی: انسان هنگامی

 . [مترجم]1105ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
 .881صحیح مسلم، ش: )2(
 .882صحیح مسلم، ش: )3(

                                           



 101   باب: سنت جمعه

که امام بیاید؛ لذا مطابقِ توان خود تا  هاي معینی نیست تا این و این، محدود به رکعت
باشد  بگزارد. اما سنت پس از جمعه، راتبه می آمدن امام، دو یا چهار یا شش رکعت

 پیامبر«گوید:  می $عمر نبکه ا ، دو رکعت است؛ چنان$عمر نبکه بنا بر روایت ا
اش دو رکعت  گشت و در خانه که باز می گزارد تا این پس از نماز جمعه، نماز نمی

 ریرهحدیثی بدین مضمون آورده است که ابوه /چنین مؤلف هم». خواند نماز می
جا آورد،  که نماز جمعه را به هر کدام از شما پس از این«فرمود:  اهللا گوید: رسول می

 ».چهار رکعت نمازِ (سنت) بگزارد
هاي سنت جمعه، اختالف نظر دارند که دو  ي تعداد رکعت رو علما درباره از این

نت شود؟ برخی از علما، س رکعت است یا چهار رکعت که با دو سالم خوانده می
اند:  رو گفته دانند؛ از این را بر سنت کرداريِ آن بزرگوار مقدم می گفتاريِ پیامبر

 باشد. ي جمعه، چهار رکعت پس از فرض جمعه می سنت راتبه
دسته از  ي جمعه، دو رکعت است؛ دلیل این اند: سنت راتبه اي از علما گفته عده

 دانند. غیرراتبه می باشد. این ها چهار رکعت را می $عمر علما روایت ابن
ي جمعه  بندي کرده و سنت راتبه برخی هم در میان سنت گفتاري وکرداري، جمع

 اند. را شش رکعت دانسته
ي جمعه  اند: اگر سنت راتبه گفته /بوالعباس حرانیو شماري از علما از جمله ا

در مسجد خوانده شود، چهار رکعت است و اگر در خانه ادا گردد، دو رکعت 
خواند و در  ي جمعه را در خانه دو رکعت می سنت راتبه اهللا د؛ زیرا رسولباش می

پس از نماز جمعه چهار «عین حال، سنت گفتاريِ آن بزرگوار این است که فرمود: 
ي جمعه، این گنجایش وجود دارد که دو  لذا در رابطه با سنت راتبه». رکعت بخوانید

 .رکعت یا چهار رکعت و یا شش رکعت بخوانید
*** 



باب: مستحب بودن اداي نوافل اعم از راتبه و غیرراتبه در  -204
جا شدن از محلّ نماز  خانه، و امر به تغییر جاي نماز و جابه

ها با سخن  فرض براي نماز نفل، یا فاصله انداختن در میان آن
 گفتن

اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  عن ز�د بن ثابٍت  -١١٣٥
َ
�َُّها انلَّا«ق

َ
وا �

ُّ
َضَل َصل

ْ
إنَّ أف

َ
ُس يِف ُ�ُيوتُِ�ْم، ف

ُتوَ�ةَ 
ْ
الَةِ َصالَةُ الَمْرءِ يف بَيْتِِه إِال الَمك  )1([متفق علیه] ».الصَّ

هایتان نماز  اي مردم! در خانه«فرمود:  گوید: پیامبر می زید بن ثابت ترجمه:
 گزارد؛ جز نمازهاي اش می ست که شخص در خانه بخوانید که بهترین نماز، نمازي

 ».فرض (که باید با جماعت و در مسجد خوانده شوند)

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $وعن ابن عمرَ  -١١٣٦
َ
وا ِمْن َصالَتُِ�ْم يِف ُ�ُيوتُِ�ْم، َوال «ق

ُ
اْجَعل

ُبوراً 
ُ
 )2([متفق علیه] ».َ�تَِّخُذوَها �

را در  )3(بخشی از نمازهایتان«فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
هایتان را (مانند) قبرستان (که در آن نماز و قرآن خوانده  هایتان بخوانید و خانه خانه
 ».) نگردانید،شود نمی

اَل رسول اهللا وعن جابرٍ  -١١٣٧
َ
ىَض أَحُدُ�ْم َصالَتَُه يف َمْسِجِدهِ : «قاَل: ق

َ
إَِذا ق

إنَّ اَهللا َجاِعٌل 
َ
 ِمْن َصالَتِِه؛ ف

ً
َيْجَعْل بِلَيْتِِه نَِصيبا

ْ
ل
َ
[روایت  ».يف بَيْتِِه ِمْن َصالَتِِه َخْ�اً  ف

 )4(مسلم]
که  هر یک از شما پس از این«فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:

اش را]  جا آورد، سهمی از نمازش را [یعنی نماز سنت و نافله نمازش را در مسجد به

 .781؛ و صحیح مسلم، ش: 731صحیح بخاري، ش:  )1(
 .777؛ و صحیح مسلم، ش: 432صحیح بخاري، ش:  )2(
 منظور، نمازهاي سنت و نافله است. [مترجم] )3(
 .778صحیح مسلم، ش: )4(

                                           



 103   بودن اداي نوافل اعم از راتبه و غیر راتبه در خانه، ... باب: مستحب

اش را باعث خیر  نهاش اختصاص دهد؛ زیرا اهللا متعال نماز خواندن وي در خا به خانه
 ».گرداند و برکت آن می

 شرح
هاي راتبه، در این باب بدین موضوع  مؤلف پس از پرداختن به موضوعِ سنت

جاي آورد؛ وي، احادیثی  ها و نوافلش را در خانه به پرداخته است که انسان باید سنت
ده است: فرمو باره ذکر کرده است؛ از جمله حدیثی بدین مضمون که پیامبر در این

ها و نوافل در خانه  به اداي سنت سان پیامبر بدین». هایتان نماز بخوانید در خانه«
گزارد؛ جز  اش می ست که شخص در خانه بهترین نماز، نمازي«دستور داد و افزود: 

لذا شایسته است که  ».نمازهاي فرض (که باید با جماعت و در مسجد خوانده شوند)
وافلش از جمله: رواتب، نماز چاشت و نماز شبش را در ها و ن ي سنت انسان، همه

ها در  خانه بخواند؛ حتی در مکه و مدینه نیز خواندن نوافل در خانه، از اداي آن
این را در حالی بیان فرمود که در  پیامبرمسجدالحرام یا مسجدالنبی برتر است؛ زیرا 

استثناي  به -یگرمدینه بود و هر نمازي در مسجدش بر هزار نماز در جاهاي د
برتري دارد. بسیاري از مردم، امروزه خواندن نوافل در مسجدالحرام را  -مسجدالحرام
ست.  که این، اشتباه و نوعی ناآگاهی دانند؛ در صورتی ها در خانه برتر می بر اداي آن

گویی:  ؟ میاداي راتبه در خانه بهتر است یا در مسجدالحرامسؤال شود که لذا 
؛ سایر ها در مسجدالحرام برتري دارد اي راتبه در خانه، بر اداي آنه خواندن سنت

اند؛ مگر نمازهاي فرض که  گونه نمازها از جمله: نماز چاشت و نماز تهجد نیز همین
در آخرین حدیث  رو پیامبر واجب است با جماعت و در مسجد، ادا شوند. از این

ش را باعث خیر و برکت آن ا اهللا متعال نماز خواندن انسان در خانه«فرمود: 
جاي آورید،  ي خود را در خانه به سان اگر نمازهاي سنت و نافله بدین ».گرداند می

خوانید و بدین ترتیب از شما  بینند که نماز می خانواده و فرزندانتان شما را می
چنین  ویژه فرزندان خردسال شما. هم گیرند؛ به کنند و با نماز خو می الگوبرداري می

شود که انسان از ریا و خودنمایی  اي نمازهاي سنت و نفل در خانه، باعث میاد
بینند و ممکن است که چیزي در قلب  دورتر شود؛ زیرا مردم، انسان را در مسجد می

تر است. و نیز  انسان بیفتد. اما اداي نمازهاي نافله در خانه به اخالص، نزدیک
کند و به اطمینان و  ، احساس آرامش میخواند اش نماز می که انسان در خانه زمانی
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به ما دستور  که پیامبر افزاید. خالصه این رسد و این، بر ایمانش می آرامش قلبی می
استثناي فرایض که باید در  داده است که نمازهاي خویش را در خانه بخوانیم؛ به

 مسجد و با جماعت خوانده شوند.
ناست و در مسجد خوانده ثمست ست: از میان نوافل، قیام رمضان نیز گفتنی

مسجد و ي قیام رمضان یا تراویح، این است که در  شود؛ یعنی: افضل و برتر درباره می
رمضان با جماعت مسجد، سنت است و واجب  اداي قیام با جماعت ادا گردد؛ البته

جا آورد  دو یا سه شب، قیام رمضان را با یارانش، یعنی با جماعت به نیست؛ پیامبر
یعنی:  )1(.»إ�ِّ َخِشيُت أْن تْفَرَض َعلَيُْ�مْ «این کار دست کشید و فرمود: سپس از و 
 ».ترسیدم که این نماز بر شما فرض شود«

*** 

١١٣٨-  ُ
ُ

هل
َ
ْخِت نَِمٍر �َسأ

ُ
ائِِب ابن أ  السَّ

َ
ُه إىِل

َ
وعن عمر بن عطاٍء: أنَّ نَافَِع ْ�َن ُجَبْ�ٍ أْرَسل

ٍء َرآهُ ِمْنُه مُ  ا َ�ْن يَشْ مَّ
َ
ل
َ
ْيُت َمَعُه اجُلُمَعَة يف الَمْقُصوَرةِ، ف

َّ
الَةِ، َ�َقاَل: َ�َعْم، َصل َعاوِ�َُة يف الصَّ

َت. إَِذا 
ْ
قاَل: ال َ�ُعْد لَِما َ�َعل

َ
، ف َّ ْرَسَل إيلَ

َ
ا َدَخَل أ مَّ

َ
ل
َ
ْيُت، ف

َّ
َصل

َ
ْمُت يف َمَقاِ�، ف

ُ
َم اإلَماُم، �

َّ
َسل

َها
ْ
ال تَِصل

َ
ْيَت اجُلُمَعَة ف

َّ
إنَّ رسوَل اهللا َصل

َ
ُْرَج؛ ف ْو ختَ

َ
َم أ

َّ
أَمَرنَا بِذلَِك، أن  بَِصالٍة َحىتَّ َ�َتلَك
ُْرَج. ْو �َ

َ
َم أ

َّ
 )2([روایت مسلم] ال نُوِصَل َصالَةً بَِصالٍَة َحىتَّ َ�َتلَك

 ،سائب"او را نزد  "نافع بن جبیر"روایت است که:  از عمر بن عطا ترجمه:
، بوددر نمازش دیده  در مورد چیزي که معاویه اواز  فرستاد تا "نمر ي خواهرزاده

خواندم.  مسجد ي در حجره بپرسد. سائب گفت: بله، من نماز جمعه را با معاویه
که معاویه وارد شد،  جایم بلند شدم و نماز خواندم. هنگامی امام سالم داد، سرِ وقتی

نماز جمعه که  گاه آنن. را تکرار نک من فرستاد و به من گفت: این کار نزدرا شخصی 
متصل به نماز اي،  یا بیرون نرفتهسخن نگفته  -با کسی -که  را خواندي، تا زمانی

تا سخن نگفته یا بیرون  داد کهبه ما دستور  اهللا نخوان؛ زیرا رسول نمازجمعه، 
 نخوانیم. هم پیوسته و بدون فاصله  ه، بایم، هیچ نمازي را با نمازي دیگر نرفته

 .&نقل از عایشه به 761)؛ و مسلم، ش: 1129، 924(صحیح بخاري، ش:  )1(
 .883صحیح مسلم، ش: )2(
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 شرح
ي فاصله انداختن میان نماز فرض و سنت آورده  این حدیث را درباره /مؤلف

شخصی را دید که در مسجد، بالفصله پس  معاویهحدیثی بدین مضمون که است؛ 
او را به حضور  از نماز جمعه، سرِ جاي خود برخاست و نماز سنت خواند. معاویه

تا سخن نگفته یا بیرون به ما امر فرمود که  خواست و به او خبر داد که پیامبر
هم پیوسته و بدون فاصله نخوانیم. یعنی:   ایم، هیچ نمازي را با نمازي دیگر، به نرفته

جا شوید و در  سنت ظهر را بخوانید، جابهجا آوردید و خواستید  اگر نماز ظهر را به
ت اید، نماز سنت بگزارید؛ البته بهتر اس ی که نماز فرض را خواندهیمکانی غیر از جا

ي خود بروید و نماز سنت را در خانه بخوانید یا الاقل سخنی بگویید و  که به خانه
که انسان، نماز نفل یا  از این پیامبرمیان نماز فرض و سنت، فاصله بیندازید. زیرا 

که انسان از مسجد  سنت را متصل به نماز فرض بخواند، نهی فرموده است؛ مگر این
جا شدن، میان  که با سخن گفتن یا جابه ه بخواند یا اینبیرون برود و سنت را در خان

فاصله انداختن میان فرض و اند:  رو علما گفته فرض و سنت فاصله بیندازد. از این
 جا شدن یا سخن گفتن، سنت است. سنت با جابه

جدا باشند و مخلوط  دیگر یکحکمتش، این است که نماز فرض و سنت، از 
 نشوند.



که  اداي نماز وتر و بیان وقت آن و اینه باب: تشویق ب -205
 نماز وتر، سنت مؤکده است

ِ�ْن َسنَّ رسوُل اهللا عن يلعٍّ  -١١٣٩
َ
ُتوَ�ِة، َول

ْ
َصالَةِ الَمك

َ
يَْس حِبَْتٍم ك

َ
 قاَل: الِوتُْر ل

اَل: 
َ
ْوتُِروا يَا أْهَل الُقْرآنِ «ق

َ
أ
َ
و ترمذي؛ ترمذي  [روایت ابوداود ».إنَّ اَهللا وِتٌْر ُ�ِبُّ الِوتَْر، ف

 )1(این حدیث را حسن دانسته است.]
گوید: نماز وتر، حکم نمازهاي واجب را ندارد؛ اما رسول  می علی ترجمه:

فرد را دوست همانا اهللا، فرد و یگانه است و «را سنُت قرار داد و فرمود:  آن اهللا
 ».نماز وتر بگزارید دارد؛ پس اي اهل قرآن!

ْوتََر رسوُل اهللاقال &وعن اع�شةَ  -١١٤٠
َ
ْد أ

َ
ْيِل ق

َّ
ْيِل، َوِمْن  ت: ِمْن لُكِّ الل

َّ
ِل الل وَّ

َ
ِمْن أ

َحِر.  السَّ
َ

 )2([متفقٌ علیه] أْوَسِطِه، َوِمْن آِخرِهِ، َواْ�َتَ� وِتْرُهُ إىِل
هاي شب نماز وتر  در تمام بخش اهللا رسول« گوید: می &عایشه ترجمه:

. و در اواخر ي شب و گاه در پایان شب نیمه خواند: گاه در اول شب و گاه در می
 .»گزارد سحرگاهان وتر میعمرش، 

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $وعن ابن عمر -١١٤١
َ
ْيِل وِتْراً «ق

َّ
وا آِخَر َصالَتُِ�ْم بِالل

ُ
[متفقٌ  ».اْجَعل

 )3(علیه]
آخرین نماز خود را در شب، وتر «فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

 ».دهیدقرار 
 شرح

در فضیلت وتر و بیان وقت و تعداد رکعاتش، حدیثی آورده که  /مؤلف
؛ یعنی: اهللا، فرد و یگانه است و هیچ »إنَّ اَهللا ِوتٌْر ُ�ِبُّ الِوتْرَ «فرموده است:  پیامبر

عدد فرد و که  معبود دیگري با او نیست و یگانگی یا فرد بودن را دوست دارد؛ چنان

 .374ش: /و صحیح الترمذي، از آلبانی 1252؛ صحیح أبی داود، ش: 1831صحیح الجامع، ش:  )1(
 .745؛ و صحیح مسلم، ش: 996صحیح بخاري، ش:  )2(
 .751؛ و صحیح مسلم، ش: 998صحیح بخاري، ش:  )3(
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عنوان مثال: نمازهاي  بهها و احکامش نمایان است.  بت در آفریدهاین محهاي  جلوه
باشد؛ نماز شب نیز یازده  گانه، در مجموع هفده رکعت است که عدد فرد می پنج

که  باشد؛ چنان گونه می نیز همین شهای رکعت است که عددي فرد است. آفریده
طور  ینست که عددي فرد است. و هم ترین مخلوقش، یعنی عرش، یکی بزرگ
گانه. لذا وتر یا فرد بودن در احکام و  هاي هفت گانه و زمین هاي هفت آسمان
نماید؛ زیرا اهللا متعال فرد و یگانه است و فرد را دوست  هاي االهی، جلوه می آفریده
 دارد.

ست: وترِ نماز یا طاق بودن نمازها بر دو گونه است: وتر فرض، و وتر  گفتنی
 سنت.

در حدیث صحیح آمده است که نماز  که باشد؛ چنان ب مینماز مغر وترِ فرض،
مغرب، وترِ نمازهاي روز است؛ یعنی: نمازِ روز با نماز مغرب که طاق است، پایان 

 یابد؛ اگرچه وقت نماز مغرب، ابتداي شب است. می
 شود. پیامبر شب خوانده می ست که در پایان نمازِ همان نماز وتري وتر نافله،
ي نماز  علما درباره». آخرین نماز خود را در شب، وتر قرار دهید«فرموده است: 

شود یا  ، اختالف دیدگاه دارند که آیا واجب است و انسان با ترك آن گنهکار می»وتر«
اند: اگرچه وترِ شب، همانند نمازهاي فرض جزو  سنت است؟ برخی از علما گفته

ر را ترك کند، گنهکار ارکان اسالم نیست، اما واجب است و کسی که نماز وت
اند: نماز وتر، سنت است و انسان با ترك آن  . و شماري دیگر از علما گفتهباشد می

اند:  شود. هر دسته از علما دلیل خودشان را دارند؛ اما دلیل کسانی که گفته گنهکار نمی
ي اسالم و  درباره شخصی از پیامبرتر است؛ زیرا  ، قوي»نماز وتر، واجب نیست«

گانه را فرض نموده  نمازهاي پنج برایش بیان نمود که اهللا پرسید. پیامبر نماز
که  خیر؛ مگر این«است. عرض کرد: آیا نماز دیگري هم بر من واجب است؟ فرمود: 

 )1(».خواسته باشی نافله بخوانی

 .نقل از طلحه بن عبیداهللا به 11)؛ و مسلم، ش: 6956، 2678، 1891، 46ش: ( صحیح بخاري، )1(
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اگر اند:  شماري از علما نیز این موضوع را با شرح و تفصیل، بررسی کرده و گفته
ام یا نماز شب عادت داشته باشد، نماز وتر بر او واجب است و در غیر کسی به قی

 این صورت، نماز وتر بر او واجب نیست.
خوابد و براي نماز شب  خواند و سپس می یعنی: کسی که نماز عشا را می

ْوتُِروا يَا أْهَل «فرمود:  خیزد، نماز وتر بر او واجب نیست؛ زیرا پیامبر برنمی
َ
أ

دارِ  زنده ي حافظانِ شب این، ویژه». اي اهل قرآن! نماز وتر بخوانید«یعنی:  )1(.»الُقْرآنِ 
باشد و اگر فرمانی عمومی بود، هم شامل حافظان و  قرآن است؛ زیرا فرمانی ویژه می

طور  اما در حدیث، اهل قرآن به نان.اشد و هم شاملِ سایر مسلم داران می زنده شب
اي  هر حال ترك نماز وتر، کارِ شایسته به اند. دهخاص به خواندن وتر دستور داده ش

فرموده است:  امام احمد بن حنبلامام اهل سنت و نابودگرِ بدعت، ؛ حتی نیست
. زیرا »شود اش پذیرفته نمی بدکردار است و گواهینماز وتر را ترك کند، که کسی «

کارِ  کند و خواندن یک رکعت نماز، براي اداي وتر، یک رکعت نیز کفایت می
همه فضیلت  لذا اگر کسی نماز وتر را با این گیرد. دشواري نیست و وقت زیادي نمی

ي اداي وتر عمل نکند،  درباره اهللا و اهمیتی که دارد، ترك نماید و به فرمان رسول
شود؛ یعنی اگر نزد قاضی  اش پذیرفته نمی و گواهی آید شمار نمی مسلمانی شایسته به

اي شهادت دهد و روشن باشد که تارِك نماز وتر است،  ألهي مس بیاید و درباره
گر اهمیت وتر  این، دیدگاه امام احمد حنبل است که بیانپذیریم.  اش را نمی گواهی

 اي نیست. باشد؛ پس ترك نماز وتر، کار شایسته می
ست: اگر  دم ادامه دارد؛ گفتنی شود و تا سپیده وقت نماز وتر، از عشا شروع می

عشا به سبب سفر یا باران و یا به هر دلیلِ شرعیِ دیگري، با جمع تقدیم، یعنی با نماز 
تر: در چنین  عبارت ساده گردد؛ به داخل مینماز وتر نیز وقت مغرب ادا شود، 

 خوانیم. گاه نماز وتر را می شرایطی، ابتدا نماز مغرب و سپس نماز عشا و آن
گردد و سپس سنت  ا نماز عشا ادا میترتیب نماز وتر، بدین گونه است که ابتد

کند که نماز وتر در ابتداي شب، یعنی در ابتداي  گاه نماز وتر. فرقی نمی عشا و آن

؛ و صحیح الترغیب، 959؛ صحیح ابن ماجه، ش: 1274نگا: صحیح أبی داود، ش:  صحیح است؛ )1(
 اهللا. ) از آلبانی رحمه593، 590ش: (

                                           



 109   ن و این که نماز وتر، ...باب: تشویق به اداي نماز وتر و بیان وقت آ

 &گونه که عایشه ي شب و یا در پایان شب؛ همان وقت خوانده شود یا در نیمه
خواند: گاه در اول شب  هاي شب نماز وتر می در تمام بخش اهللا رسول«فرماید:  می
ي شب و گاه در پایان شب. و در اواخر عمرش، سحرگاهان وتر  گاه در نیمهو 
شاءاهللا تعداد رکعاتش [در صفحات آینده]  این، وقت نماز وتر است و ان ».گزارد می

 بیان خواهد شد.
قدر تنُد و سریع نماز بخواند که در نماز آرامش  باید دانست که اگر کسی، آن

روایت است که هم بخورد، نمازش باطل است؛ زیرا  نداشته باشد یا آرامش وي به
آمد  گاه نزد پیامبر به مسجد آمد و با عجله و بدون آرامش نماز خواند؛ آنشخصی 

بازگرد و نماز بخوان؛ «جوابِ سالمش را داد و فرمود:  و به ایشان سالم کرد؛ پیامبر
آمد و  نزد پیامبر آن مرد بازگشت و نماز گزارد؛ سپس». اي چراکه تو نماز نخوانده

 )1(که این کار را سه بار انجام داد. به ایشان سالم کرد. تا این
همه  زاد! شگفتا از این لذا نماز را حتماً باید با آرامش بخوانیم؛ اما شگفتا از آدمی

روي و انحراف انسان! عجیب است  کج ه آدمی دارد! شگفتا از ظلم،عجله و جهلی ک
مناجات و راز و نیاز با پروردگارش، عجله دارد! اگر انسان که انسان حتی در هنگام 

بسا یک یا دو ساعت روي پاي خود  نزد دوست خود باشد و با او سخن بگوید، چه
 گاه اهللا که در پیش شود؛ اما هنگامی آورد و خسته نمی ایستد و خم به ابرو نمی می
قدر  آنکند،  پاکی یاد می ا بهخواهد یا او ر از او آمرزش می که رغم این ، بهایستد می

عجله دارد که انگار لشکري در تعقیبِ اوست! اما واقعیت، این است که شیطان، 
کند که ما را از یاد اهللا و از نماز  خواهد؛ لذا سعی می دشمنِ ماست و خیرِ ما را نمی

هران اي خو گوید: عجله کن. گویا روي اخگر آتش قرار داریم؛ اما به همه باز دارد؛ می
کنم که یک بار هم که شده، آرامش و اطمینان در نماز  و برادران مسلمانم پیشنهاد می

ایستیم، با اهللا راز و نیاز  یاد داشته باشیم که وقتی به نماز می را تجربه کنیم و به
گردد؛  چشیم و نماز، روشنیِ چشمِ ما می سان لذت نماز را می کنیم؛ بدین می

دزدي شود، باید  بود. ولی اگر در نمازمان اهللا مِ رسولگونه که روشنیِ چش همان

. [نگا: بوهریرهنقل از ا به 397) و مسلم، ش: 6667، 6251، 793، 757صحیح بخاري، ش: ( )1(
 . (مترجم)]864ي  حدیث شماره
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شده به اهللا متعال  برد زده است. از شرّ شیطان رانده بدانیم که شیطان در نمازمان دست
 خویش قرار بده. شده در پناه را از شیطانِ رانده ي ما بریم؛ پروردگارا! همه پناه می

*** 

يب سعيٍد اخلدري -١١٤٢
َ
اَل:  يِبَّ أنَّ انلَّ  وعن أ

َ
ْبَل أْن تُْصبُِحوا«ق

َ
[روایت  ».أْوتُِروا �

 )1(مسلم]
پیش از طلوع فجر، نماز «فرمود:  گوید: پیامبر می سعید خدريابو ترجمه:

 ».وتر را بخوانید

ْيِل، َوِ�َ ُمْعرَتَِضٌة َ�ْ�َ يََديْ  : أنَّ انلَّيبَّ &وعن اع�شةَ  -١١٤٣
َّ
ِه، اَكَن يَُص�ِّ َصالَتَُه بالل

أْوتَرْت.
َ
إَذا بيَِقَ الِوتُْر، أْ�َقَظَها ف

َ
 )2([روایت مسلم] ف

اَل: 
َ
إَذا بيَِقَ الِوتُْر، ق

َ
ُ: ف

َ
أوتِري يَا اع�َِشةُ «و� روايٍة هل

َ
وِ� ف

ُ
 ».ق

خواند  نماز شبش را در حالی می روایت است که پیامبر &از عایشه ترجمه:
ماند، عایشه را بیدار  تنها وتر باقی می گاه که خوابیده بود و آن که او جلوي پیامبر

 خواند. کرد و او نیز وتر می می
اي «فرمود:  ماند، می گاه که تنها وتر باقی می و در روایتی از مسلم آمده است: آن

 ».عایشه! برخیز و نماز وتر را بخوان

اَل:  : أنَّ انلَّيِبَّ $وعن ابن عمرَ  -١١٤٤
َ
ْبَح بِالِوتْرِ «ق [روایت ابوداود و  ».بَاِدُروا الصُّ

 )3(ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن دانسته است.]
که صبح شود، نماز وتر  پیش از آن«فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
 ».را بخوانید

 .754صحیح مسلم، ش:  )1(
 .744صحیح مسلم، ش:  )2(
 .750صحیح مسلم، ش:  )3(
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اَل رسوُل اهللا وعن جابرٍ  -١١٤٥
َ
ْيِل، : «قال: ق

َّ
 أْن ال َ�ُقوَم ِمْن آِخِر الل

َ
َمْن َخاف

ُيوتِْر أوَّ 
ْ
ل
َ
ْيِل َمْشُهوَدٌة، ف

َّ
إنَّ َصالََة آِخِر الل

َ
يِل، ف

َّ
ُيوتِْر آِخَر الل

ْ
ل
َ
ُ، َوَمْن َطِمَع أْن َ�ُقوَم آِخرَهُ ف

َ
هل

َضُل 
ْ
 )1([روایت مسلم] ».وَذلَِك أف

هرکس بیم دارد که آخر شب بیدار «فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:
شود،  ه امیدوار بود که آخر شب بیدار مینشود، اول شب نماز وتر را بخواند و هرک

نماز وتر را آخر شب بخواند؛ زیرا نمازِ پایانِ شب با حضور فرشتگان است و این، 
 ».باشد بهتر می

 شرح
ي نماز وتر آورده است؛ از  در بارهست که جناب مؤلف  ي احادیثی این، ادامه

فجر، نماز وتر را پیش از طلوع «فرمود:  جمله حدیثی بدین مضمون که پیامبر
گاه که سپیده بدمد، نماز وتر  یابد و آن ؛ زیرا با طلوع فجر، وقت وتر پایان می»بخوانید

، درست نیست. البته باید دانست که اگر فجر، طلوع کند و انسان، وترش را نخوانده 
آورد؛ یعنی یک  جا می به صورت زوج، بهرا  نکند و قضاي آ باشد، در روز جبرانش می

سان که اگر سه رکعت وتر  افزاید. بدین هاي وترش می ت بر تعداد رکعترکع
خوانده است، در روز باید چهار رکعت بخواند و اگر به خواندن پنج رکعت وتر  می

عادت داشته، قضاي آن را شش رکعت بخواند و اگر وترش، هفت رکعتی بوده، 
به سبب  تی پیامبروق«گوید:  می &ست. بدین دلیل که عایشه قضایش، هشت رکعتی

ماند، در روز دوازده رکعت نماز  ي خواب یا بیماري، از نماز شب بازمی غلبه
 شود: ز وتر به چند روش خوانده میاشایان ذکر است که نم». خواند می

این است که انسان، فقط یک رکعت وتر بخواند؛ این، جایز است  روش نخست:
 و هیچ کراهت و ایرادي ندارد.

اختیار با خود انسان است که سرِ دو رکعت سالم دهد سه رکعت؛  خواندن دوم:
جا  و یک رکعت جداگانه بخواند یا هرسه رکعت را با یک تشهد و با یک سالم به

 آورد.

 .755صحیح مسلم، ش:  )1(
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سان که هر پنج رکعت را با یک تشهد، یعنی با  خواندن پنج رکعت؛ بدین سوم:
 تشهد اخیر بخواند.

 شهد در پایان نماز.خواندن هفت رکعت با یک ت  چهارم:
نشیند و تشهد  خواندن نُه رکعت بدین ترتیب که در رکعت هشتم می پنجم:

خواند و سپس  خیزد و رکعت نهم را می گاه بدون سالم دادن، برمی خواند و آن می
 دهد. سالم می

در هر دو خواند؛ بدین ترتیب که  این است که یازده رکعت می روش ششم:
گزارد؛ یعنی پنج نمازِ دو رکعتی  پایان یک رکعت، می دهد و در رکعت، سالم می

 آورد. جا می ي یک رکعت به اضافه به
تر گذشت،  گونه که پیش شود؛ همان نماز وتر به چند روش مذکور خوانده می
اند. لذا نسبت به نماز  را واجب دانسته نماز وتر، سنت مؤکده است و برخی از علما آن

ید، پس نماز وتر را وش ار بودید که در آخرشب بیدار میووتر کوتاهی نکنید. اگر امید
شوید، در اول شب، می در پایان شب بخوانید و اگر بیم داشتید که آخر شب بیدار ن

به  رو پیامبر جاي آورید. از این که بخوابید، نماز وتر را به یعنی پیش از آن
 اند؛ زیرا ابوهریرهسفارش نمود که پیش از خوابیدن، نماز وتر را بخو ابوهریره

 خوابید. بود و در پایان شب می در ابتداي شب مشغول فراگیريِ احادیث پیامبر
ست: نماز وتر در سفر و حضر، سنت است؛ لذا این نماز را در سفر نیز  گفتنی

گونه است؛ یعنی در مزدلفه که نماز مغرب و عشا  نیز همین» مزدلفه«ترك نکنید. در 
این موضوع در از اداي نماز عشا، نماز وتر را بخوانیم؛ اگرچه را جمع می کنیم، پس 

که  شود؛ مگر این ست که انجام می نیامده است؛ اما اصل بر بقاي عملی حدیث جابر
در سفر و حضر، نماز وتر را ترك  چنین پیامبر . همشده باشدبه وانهادنِ آن تصریح 

 کرد. نمی
*** 
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و تشویق به   ،ي آن هاي این نماز و حد متوسط و میانه رکعت

 بندي بر آن پاي

يب هر�رةَ  -١١٤٦
َ
َعيَت  قاَل: أْوَصاِ� َخلِي� عن أ

ْ
ِة �يَّاٍم ِمْن لُكِّ َشْهٍر، َوَر�

َ
الَث

َ
بِِصَياِم ث

َد.
ُ
ْبَل أْن أْرق

َ
وتَِر �

ُ
ىَح، وَأْن أ  )1([متفقٌ علیه] الضُّ
هر ماه و  ازسه روز  ي مرا به روزه گوید: دوست عزیزم می ابوهریره ترجمه:
 که بخوابم، سفارش فرمود. نماز چاشت و خواندن وتر پیش از آندو رکعت 

[نووي: گزاردن وتر پیش از خواب، براي کسی مستحب است که مطمئن نیست 
د، خواندن وتر در پایان شود؛ و اگر به بیدار شدن مطمئن باش که آخرِ شب بیدار می

 شب، بهتر است.]

يب َذرٍّ  -١١٤٧
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
ٌة: «ق

َ
َحدُ�ْم َصَدق

َ
يُْصبُح ىلَعَ لُكِّ ُسالََ� ِمْن أ

ةٌ 
َ
ٌة، َوُ�ُّ تَْ�بَِ�ٍة َصَدق

َ
ٍة َصَدق

َ
ٌة، َوُ�ُّ َ�ْهلِيل

َ
ِْميَدٍة َصَدق ٌة، َوُ�ُّ حتَ

َ
 �َْسبِيَحٍة َصَدق

ُّ
لُك

َ
ْمٌر ف

َ
، وَأ

ُعُهَما ِمن 
َ
َعَتاِن يَْرك

ْ
ٌة، َوُ�ْزِئ ِمْن َذلَِك َر�

َ
ِر َصَدق

َ
ٌة، َوَ�ْ�ٌ َعِن الُمْنك

َ
بِالَمْعُروِف َصَدق

ىَح   )2([روایت مسلم] ».الضُّ
صل هر صبح (هر روز) در برابر هر مف«فرمود:  پیامبرگوید:  می ابوذر ترجمه:

 "احلمدهللا"گفتن، یک صدقه است؛ هر  "اهللا "سبحانانسان، یک صدقه الزم است؛ هر 
گفتن،  "اكرب اهللا"هر  گفتن، یک صدقه است؛ "إالاهللا ال�"صدقه است؛ هر  گفتن، یک

یک صدقه است؛ هر امر به معروف، صدقه است؛ هر نهی از منکر، صدقه است؛ و به 
 ».ست کافی "ضىح"خواندن دو رکعت نماز ها،  ي این جاي همه

ت: اَكَن رسوُل اهللاِ  &شةَ وعن اع� -١١٤٨
َ
، َو�َِز�ُد َما َشاَء  قال

ً
ىَح أْرَ�عا يَُص�ِّ الضُّ

 )3([روایت مسلم] اهللا.

 .721)؛ و صحیح مسلم، ش: 1981، 1178صحیح بخاري، ش: ( )1(
 مترجم)]آمده است. ( 120ي  شماره تر به . [این حدیث، پیش720صحیح مسلم، ش:  )2(
 .719صحیح مسلم، ش:  )3(
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خواند و  چهار رکعت نماز چاشت می اهللا رسول«گوید:  می &یشهاع ترجمه:
 ».افزود هرچه خواست اهللا بود، بر آن می

يب طالب -١١٤٩
َ
مِّ َهاِ�ٍء فاختة بنت أ

ُ
  &وعن أ

َ
 رسول اهللاقال

َ
اَعَم  ت: َذَهْبُت إىِل

َعاٍت، َوَذلَِك ُضىًح.
َ
 ِمْن ُغْسلِِه، َص�َّ َ�َماِ�َ َر�

َ
َرغ

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
وََجْدتُُه َ�ْغتَِسُل، ف

َ
[متفق  الَفْتِح ف

 )1(هاي مسلم است.] ي یکی از روایت علیه؛ این روایت، گزیده
 اهللا رسولتح مکه نزد گوید: روز ف می &طالب هانی، فاخته بنت ابی ام ترجمه:

پس از استحمام، هشت رکعت نماز گزارد و هنگامِ  ؛کرد استحمام می و پیامبر رفتم
 چاشت بود.

 شرح
اند: زمان نماز ضحی، از  ي نماز ضحی (چاشت) است؛ علما گفته این باب درباره

ع ي یک نیزه (پانزده تا بیست دقیقه پس از طلو اندازه هنگام باال آمدن خورشید به
باشد. البته بهتر است که در پایان وقت،  خورشید) تا ده دقیقه قبل از زوال آفتاب می

ِفَصاُل «فرموده است:  اهللا خوانده شود؛ زیرا رسول
ْ
ا�َِ� ِحَ� تَْرَمُض ال وَّ

َ
 )2(.»َصَالُة األ

رو  از این». شترها از شدت گرما، بسوزد ست که پاي بچه نماز چاشت، زمانی«یعنی: 
تأخیر انداختن دو رکعت ضحی تا پایان وقت، بهتر از خواندن آن در  اند: به فتهعلما گ

ابتداي وقت است. درست مانند نماز عشا که به تأخیر انداختنِ آن، افضل است؛ مگر 
 زمانی که براي مردم سخت و دشوار باشد.

ن را به خواند #برخی از یارانش از جمله: ابوهریره، ابودرداء و ابوذر پیامبر
مرا به  دوست عزیزم«گوید:  می که ابوهریره نماز چاشت سفارش نمود؛ چنان

که  ي سه روز از هر ماه و دو رکعت نماز چاشت و خواندن وتر پیش از آن روزه
 &زمانِ این سه روز را تعیین نکرد؛ عایشه اهللا رسول». بخوابم، سفارش فرمود

گرفت و برایش مهم نبود که در  می سه روز از هر ماه را روزه پیامبر«گوید:  می
چنین مهم نیست که این  هم». ي ماه و یا در آخرِ آن ابتداي ماه روزه بگیرد یا در میانه

 .336؛ و صحیح مسلم، ش: 357صحیح بخاري، ش:  )1(
 .نقل از زید بن ارقم ) به1238، 1237صحیح مسلم، ش: ( )2(
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. در هر صورت، روزه گرفتن دیگر یکسه روز، پیاپی و پشت سر هم باشد یا جدا از 
فتن در هر بهترین زمان براي روزه گرسه روز از هر ماه، پاداش فراوانی دارد؛ البته 

 ، چهاردهم و پانزدهم هر ماه.یعنی روزهاي سیزدهماست؛  "ایام بیض" ماه،
سفارش فرمود که روزانه دو رکعت نماز چاشت  به ابوهریره اهللا سپس رسول

از هنگام باال آمدن  ،گونه که پیشتر گذشت، وقت نماز ضحی (چاشت) بخواند؛ همان
به  گاه پیامبر آن باشد. یش از زوال آفتاب میي یک نیزه تا اندکی پ اندازه خورشید به

 ابوهریرهزیرا  پیش از خواب، نماز وتر را بخواند؛سفارش نمود که  ابوهریره
رفت که  بود و بیمِ آن می اهللا مشغول فراگیريِ احادیث رسولها تا دیرهنگام  شب

 اهللا ولجاست که رس خواب بماند و نماز وتر را از دست بدهد. شاهد موضوع، این
 بندي بر نماز چاشت، سفارش فرمود. را به پاي ابوهریره

را آورده است؛ حدیثی بدین مضمون که  حدیث ابوذر /سپس مؤلف
هر صبح (هر روز) در برابر هر مفصل انسان، یک صدقه «فرموده است:  اهللا رسول

مفصل اند: در پیکرِ هر انسانی سیصد و شصت  اهللا گفته علما رحمهم». الزم است
زاد منت  مفصلی، یک صدقه الزم است؛ زیرا اهللا متعال بر آدمی هر  وجود دارد و بر

درستی و زندگی  نهاده و به لطف خویش، او را زنده گردانیده و به او نعمت تن
گزار باشیم و صدقه اي  پس باید در ازاي هر مفصلی، سپاس عنایت فرموده است.

ي گفتارها و  ی تفاوت دارد و شامل همهي مال بدهیم؛ اما این صدقه، با صدقه
، یا باشد؛ مانند: ذکر و یاد اهللا می ي تقرب و نزدیکی به اهللا ست که مایه کارهایی

هر «گونه که در حدیث آمده است:  بذل و بخششِ مال و امثاِل آن. لذا همان
گفتن، یک صدقه است؛ هر  "احلمدهللا"گفتن، یک صدقه است؛ هر  "اهللا سبحان"
گفتن، یک صدقه است؛ هر امر به  "اكرب اهللا" گفتن، یک صدقه است؛ هر "إالاهللا �ال"

سان این امکان براي  بدین». ست؛ هر نهی از منکر، صدقه است اي معروف، صدقه
ي  به جاي همه«اما  ؛شود که روزانه سیصد و شصت صدقه بدهد انسان فراهم می

کران  و این، از لطف و رحمت بی ».ست ها، خواندن دو رکعت نماز ضحی کافی این
که به جاي صدقه دادن در برابر هر یک از اندام و مفاصل خویش، کارهاي  ست االهی

همه کار نیک و پسندیده، دو رکعت نماز چاشت  نیکی انجام دهیم یا به جاي این
 بخوانیم.
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لذا شایسته است که انسان در سفر و حضر بر خواندن دو رکعت نماز چاشت، 
گوییم: الاقل، دو رکعت و  . اما نماز چاشت، چند رکعت است؟ میند باشدب پاي

حداکثر، هرچه اهللا بخواهد و توفیق دهد؛ مهم، این است که انسان به خواندن این 
چهار رکعت  اهللا رسول«گوید:  می &رو عایشه بند باشد. از این نمازِ پرفضیلت پاي

ي  اندازه &عایشه». افزود د، بر آن میخواند و هرچه خواست اهللا بو نماز چاشت می
مشخص و محدودي براي نماز چاشت، بیان نکرد؛ لذا دیدگاه کسانی که بنا بر 

اند، جاي بحث  هاي این نماز را هشت رکعت گفته ترین رکعت بیش &حدیث فاخته
: تر آمد است؛ به عبارت ساده گر یک پیش بیان &و تأمل دارد؛ زیرا حدیث فاخته

گامِ چاشت، هشت رکعت در هن مشاهده کرد که پیامبرحسب تصادف به فاخته 
 نماز گزارد و این، دلیلِ بر حصر نیست.

هاي نماز چاشت، دو رکعت است و  ترین رکعت گوییم: کم می رو از این
نیست؛ لذا هر تعداد رکعت که  معینیترینش، محدود و محصور به عدد  بیش
که چهار رکعت و گاه هشت رکعت  د پیامبرخواهید، نماز ضحی بخوانید؛ مانن می
. انسان باید قدر عمر خویش را بداند و از این فرصت در جهت انجام گزارد می

گاه که مرگش فرا رسد، بر اوقات  نیک و پسندیده استفاده کند؛ زیرا آکارهاي ن
خاطر لحظات عمرش که در جهت نزدیکی جستن به  بهخورد و  شده حسرت می تلف

گذرد، هر دم از عمر که در غفلت ب گردد؛ آري! ري نشده است، پشیمان میسپ اهللا
در ذکر و یاد اهللا  هر فرصتی راها را غنیمت بشماریم و  ست. پس فرصت زیانِ بزرگی

که در زمین هستیم،  و با این سپري کنیمو تالوت قرآن و ارتباط با پروردگار خویش 
اي از یاد او  است، پیوند دهیم و لحظه قلب خویش را با پروردگارمان که در آسمان

باشیم که  به یاد اهللاغفلت نورزیم و با قلب و زبان، و با اعمال و کردارِ پسندیده، 
 نیست. کس پاینده دنیا، براي هیچ

اینک و  را ترك کردندها پیش دنیا  ها و قرن به گذشتگان و مردمانی بنگر که سال
خوش و خرم بودید؛ اما اینک  نگر که دیروز با هم،به دوستانت ب نیست؛ ها اثري از آن
به این بیندیش که آري؛ اینک در قبرهایشان در گرو اعمال خویش هستند. کجایند؟ 

گوي اعمال  چنین روزي در انتظار توست و باید پاسخ -کم یا زیاد -هرچه عمر کنی 
 فرماید: خویش باشی. اهللا متعال می
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
   ]٦: االنشقاق[  ﴾٦ قِيهِ َ�ُمَ�ٰ  احٗ َكدۡ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  َ�دِحٌ  َك إِنَّ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ �

یقین که تو تا مالقات پروردگارت در تالشی سخت خواهی بود و سپس  اي انسان! به
 مالقاتش خواهی کرد.

ها را غنیمت شمار که روز رستاخیز،  پس اي برادر و اي خواهر مسلمان! فرصت
با گردي که  رستگار می  و تنها در صورتی یت ندارداموال و اوالدت هیچ سودي برا

خواهم که ما را جزو کسانی  می لااز اهللا متع حاضر شوي. دلی سالم و پاك نزد اهللا
شوند و از او مسألت دارم که ما را  قرار دهد که با دلی پاك و سالم نزدش حاضر می

 تواناست. یقین که او بر هر کاري بر توحید و ایمان، از دنیا ببرد؛ به
*** 
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گرم شدن هوا  مهنگامِ زواِل آن؛ و بهتر است که نماز چاشت هنگا

 و باال آمدن خورشید، خوانده شود

م -١١٥٠
َ
ْرق

َ
َقدْ  عن ز�د بن أ

َ
ىَح، َ�َقاَل: أَما ل وَن ِمَن الضُّ

ُّ
 يَُصل

ً
ْوما

َ
ى ق

َ
َعلُِموا أنَّ  �نَُّه َرأ

َضُل، إنَّ رسول اهللا
ْ
اَعِة أف الََة يف َ�ْ�ِ هِذهِ السَّ اَل:  الصَّ

َ
وَّا�َِ� ِحْ�َ تَْرَمُض «ق

َ
َصالَةُ األ

 )1([روایت مسلم]».الِفَصاُل 
اي از مردم را دید که در  روایت است که وي، عده از زید بن ارقم ترجمه:

دانستند که نمازِ (چاشت) در  کاش می گفت:خواندند؛  ابتداي روز نماز چاشت می
ست که  کنندگان، زمانی نماز توبه«فرموده است:  اهللا باشد؛ رسول وقتی دیگر، بهتر می

 ».بسوزد شترها از شدت گرما پاي بچه
*** 

 .748صحیح مسلم، ش:  )1(
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خواه  ود؛از خواندن دو رکعت، هر وقت که شخص وارد مسجد ش

یا فرض یا سنت راتبه یا باشد المسجد  تحیۀآن دو رکعت به نیت 
 به نیت نمازي دیگر

يب قتادة -١١٥١
َ
اَل رسول اهللا عن أ

َ
ال : «قاَل: ق

َ
إَِذا َدَخَل أَحُدُ�ُم الَمْسِجَد، ف

َعَتْ�ِ 
ْ
 )1([متفقٌ علیه] ».َ�ْلِْس َحىتَّ يَُص�ِّ َر�

هرگاه یکی از شما وارد مسجد «فرمود:  هللا گوید: رسول می ابوقتاده ترجمه:
 ».شد، پیش از نشستن دو رکعت نماز بخواند

َ�ْيُت انلَّيبَّ  وعن جابرٍ  -١١٥٢
َ
َعَتْ�ِ «َوُهَو يف الَمْسِجِد، َ�َقاَل:  قاَل: أ

ْ
[متفقٌ  ».َصلِّ َر�

 )2(علیه]
دو « رفتم؛ فرمود:که در مسجد بود،  اهللا نزد رسول گوید: می جابر ترجمه:

 ».رکعت نماز بخوان

 .714)؛ و صحیح مسلم، ش: 1163، 444صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .715)؛ و صحیح مسلم، ش: 1443، 442صحیح بخاري، ش: ( )2(
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يب هر�رةَ  -١١٥٣
َ
اَل بِلِالٍَل:  أنَّ رسول اهللا عن أ

َ
ْرىَج َ�َمٍل «ق

َ
ِ� بِأ

ْ
ث يَا بِالَُل، َحدِّ

ْيَك َ�ْ�َ يََديَّ يف اجَلنَّةِ 
َ
 َ�ْعل

َّ
 َسِمْعُت َدف

ِّ
إ�

َ
َتُه يِف اإلْسالَِم، ف

ْ
اَل »َعِمل

َ
ُت َ�َمالً ؟ ق

ْ
: َما َعِمل

ُهورِ  ْيُت بَِذلَِك الطُّ
َّ
 َصل

َّ
ْو َ�َهاٍر إِال

َ
ٍْل أ ْر ُطُهوراً يِف َساَعٍة ِمْن يلَ ْم أَ�َطهَّ

َ
 ل

ِّ
�

َ
أْرىَج ِعْندي ِمْن �

. َص�ِّ
ُ
تَِب يِل أْن أ

ُ
 )1(ست.] [متفقٌ علیه؛ این، لفظ بخاري َما ك

 بگو:به من  اي بالل!«فرمود:  لبه بال اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
اي، چه بوده است؟ زیرا  ترین عملی که پس از مسلمان شدن انجام داده امیدوارکننده

پاسخ داد: کاري انجام ». هایت را پیشاپیش خود در بهشت شنیدم من، صداي کفش
ي  در هر لحظهبا وضویی که همواره تر از این باشد که  ام که نزد من امیدوارکننده نداده

 .مخوان می، نماز باشدشده ، چندان که برایم مقدر گیرم میشب یا روز 
 شرح

ي  در این بخش از کتابش، دو باب گشوده است؛ باب نخست درباره /مؤلف
پردازد که هرکس در هر  است. وي در این باب به بیان این نکته می" المسجد تحیۀ"

 المسجد تحیۀن دو رکعت کراهت دارد که پیش از خواندشود،  وقتی وارد مسجد 
بنشیند؛ زیرا خواندن این دو رکعت، سنت مؤکده است. مهم، این است که پیش از 

کند که این دو رکعت، نماز فرض باشد یا  نشستن دو رکعت نماز بخواند و فرقی نمی
 سنت راتبه و یا نماز استخاره و یا هر نمازِ دیگري.

را واجب  ده است که برخی از علما آناي تأکید ش اندازه به سنت ورود به مسجد به
روز جمعه  پیامبر شود که بدانیم: اند؛ اهمیت این نماز، وقتی روشن می دانسته

از او پرسید:  اهللا کرد که شخصی، وارد مسجد شد و نشست. رسول سخنرانی می
َعتَْ�ِ وَ «فرمود:  پاسخ داد: خیر. پیامبر» اي؟ آیا نماز خوانده«

ْ
ْز قُم فََصلِّ َر� َوَّ جتَ

از آن جهت فرمود: این دو ». برخیز و دو رکعت، نمازِ کوتاه بخوان«یعنی:  )2(.»ِ�يِهَما
دانید که  که به خطبه برسد و بتواند سخنرانی را گوش دهد. می درا کوتاه بخوان رکعت

 .2458؛ و صحیح مسلم، ش: 1149صحیح بخاري، ش:  )1(
 نقل از سلَیک غَطَفانی به 1449صحیح مسلم، ش:  )2(
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به او دستور داد که دو رکعت  گوش دادن به خطبه، واجب است؛ با این حال پیامبر
است؛ اما اگر سایر متون و  المسجد تحیۀاي از واجب بودن  روایت، نشانهبگزارد. این 

واجب است. ولی  المسجد تحیۀگفتیم که  میگر عدمِ وجوب نبود،  هاي سنت، بیان داده
هنگام ورود به مسجد، سنت مؤکده  تر گذشت، خواندن این نماز به گونه که پیش همان

چه بعد از نماز صبح و چه پس از  باشد؛ یعنی هر وقت که وارد مسجد شدید، می
نماز عصر یا هنگام طلوع خورشید و یا هنگامِ غروبِ آن، ننشینید و دو رکعت نماز 

که وارد مسجد  ست، یا زمانی که امام جمعه در حالِ سخنرانی بگزارید؛ حتی هنگامی
لذا خواندن این دو رکعت در هر حال و  اند. ي درس نشسته شوید و مردم در حلقه می

 سنت مؤکده است؛ به استثناي دو مورد:در هر زمانی، 
شود، اداي این دو رکعت براي او  هنگامی که خطیب وارد مسجد می نخست:

اش  گوید و سپس سخنرانی رود و به مردم سالم می سنت نیست؛ بلکه باالي منبر می
 کند. را آغاز می

شروع طواف  شود، که انسان براي طواف، وارد مسجدالحرام می هنگامی دوم:
گردد،  قصد نماز وارد مسجدالحرام می شود. اما کسی که به می المسجد تحیۀگزینِ  جاي

باید دو رکعت نماز بگزارد؛ زیرا در این حالت مسجدالحرام، مانند سایر مساجد 
 است.

تحیه یا سنت ورود به مسجدالحرام، «ي مردم مشهور شده که  که نزد توده این
قصد طواف وارد  هرکس بهندارد؛ بلکه  و اساسی اي پایه، هیچ »طواف کعبه است

نیست. اما  المسجد تحیۀ ست و نیازي به خواندن  مسجدالحرام شود، انجام طواف کافی
هاي آموزشی یا انتظار نماز فرض و امثال  ها و حلقه اگر کسی براي نشستن در جلسه

تن، سنت ورود به آن وارد مسجدالحرام گردد، در چنین مواردي باید پیش از نشس
بیند که امام در  آید و می چنین کسی که روز جمعه به مسجد می مسجد را بخواند. هم

ست، باید دو رکعت کوتاه، به جاي آورد. هرگاه کسی وارد مسجد شد  حال سخنرانی
که روز جمعه نباشد، ننشیند و در حالت ایستاده  گفت، در صورتی و مؤذن اذان می
دعاي پایانِ اذان را گاه  که اذان تمام شود و آن اب اذان را بدهد تا اینمنتظر بماند و جو

شود، اذان  که وارد مسجد می بگوید و سپس دو رکعت نماز بگزارد. اما اگر هنگامی
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را بخواند  المسجد تحیۀمنتظر بماند، تا پایان اذان  که ایندهند، بدون  دوم جمعه را می
 ود.براي گوش دادن به خطبه فارغ شتا 

پرداخته که شایسته است  مؤلف در باب دوم، به سنت وضو پرداخته و بیانِ این
که انسان هرگاه وضو می گیرد، دو رکعت نماز بخواند؛ حتی اگر پس از عصر یا بعد 

گیرید، دو رکعت نماز  از نماز صبح باشد. لذا شایسته است که هرگاه وضو می
ترین عملی که پس از  پرسید: امیدوارکننده بالل بن رباح اهللا بگزارید؛ زیرا رسول

مسلمان شدن انجام داده است، چیست؟ پاسخ داد: هر وقت شب یا روز وضو 
را تأیید فرمود. شایان ذکر  این کارِ بالل گزارم. پیامبر گیرم، دو رکعت نماز می می

تهی اي  توانید، هنگام اداي این دو رکعت، خود را از هرگونه وسوسه است که تا می
کنید و قلب و تمام وجود خویش را در نماز قرار دهید؛ زیرا کسی که وضوي درست 
و کاملی بگیرد و سپس دو رکعت نماز بگزارد و به خود وسوسه راه ندهد، اهللا متعال 

اش وضو بگیرد، این دو رکعت را در  آمرزد. اگر در خانه اش را می گناهان گذشته
ي مسجد، وضو بگیرد در مسجد، سنت  وضوخانه آورد و اگر در جا می اش به خانه

 هرجا که وضو گرفت، این نماز را بخواند. لذاخواند؛  وضو را می
*** 



باب: فضیلت روز جمعه و واجب بودنِ نماز جمعه، و غسل  -210
و استعمال عطر و زود رفتن به نماز جمعه، و دعا و نیز صلوات 

ت و مستحب بودنِ ي اجاب در این روز و بیان لحظه بر پیامبر
 پس از نماز جمعه ذکر زیاد خداوند

 فرماید: اهللا متعال می
لَوٰ ٱ قُِضَيتِ  فَإَِذا﴿ ْ ٱفَ  ةُ لصَّ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ

َ
ْ �ۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ِ ٱ لِ َفۡض  ِمن َتُغوا ْ ذۡ ٱوَ  �َّ َ ٱ ُكُروا َّ� 

   ]١٠: اجلمعة[      ﴾١٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ 
یافت، در زمین پراکنده شوید و در طلب فضل و روزِي اهللا برآیید و اهللا را  و چون نماز پایان

 فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.

 شرح
ي  هایی درباره در این باب به فضیلت جمعه پرداخته و مسایل و ویژگی /مؤلف

شنبه و شنبه قرار دارد، روزي  این روز ذکر کرده است؛ روز جمعه که در میان پنج
باشد و اهللا متعال، یهود و نصارا را از این روز محروم کرده  اي این امت میخاص بر

شنبه را؛ لذا یهود و  روز یک راادانند و نص است؛ یهودیان، روز شنبه را روزي ویژه می
دهند و  اهمیت میپس از جمعه  به دو روزِ اند؛ که پیش از این امت بوده با ایننصارا 

ها و  ها از ویژگی م قرار دارند. به عبارت دیگر: آندر این زمینه پس از امت اسال
ها و فضایلِ خاصی  ، ویژگیشنبه اند؛ زیرا شنبه و یک فضایل روز جمعه محروم

باشد که امت اسالم را از  ندارند. و این، از لطف و عنایت پروردگار متعال می
این » المعادزاد«در  /القیم هاي این روز خجسته برخوردار فرموده است؛ ابن ویژگی

شود به  خوبی مورد پردازش و بررسی قرار داده است که پیشنهاد می موضوع را به
 کتابِ مذکور مراجعه فرمایید.

 در ابتداي این باب، این آیه را ذکر کرده است که اهللا /سپس مؤلف
 فرماید: می

لَوٰ ٱ قُِضَيتِ  فَإَِذا﴿ ْ ٱفَ  ةُ لصَّ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ِ ٱ لِ َفۡض  ِمن َتُغوا ْ ذۡ ٱوَ  �َّ َ ٱ ُكُروا َّ� 

  ]١٠: اجلمعة[      ﴾١٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ 
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و چون نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و در طلب فضل و روزِي اهللا برآیید و اهللا را 
 فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.

 فرماید: می پیش از این آیه اهللا
﴿ ٰٓ�َ ُّ�

َ
ِينَ ٱ َها� ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ  نُوِديَ  إَِذا ا ْ َعوۡ سۡ ٱفَ  ُمَعةِ �ُۡ ٱ مِ يَوۡ  ِمن ةِ لِلصَّ ِ ٱ رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  ا َّ� 
 ْ ٰ  عَۚ يۡ ۡ�َ ٱ َوَذُروا    ]٩: اجلمعة[  ﴾٩ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�

ذکر اهللا بشتابید و خرید و اي مؤمنان! هرگاه براي نماز روز جمعه ندا داده شد، به سوي 
 فروش را رها کنید. این، براي شما بهتر است؛ اگر بدانید.

سان اهللا متعال به مؤمنان دستور داده است که وقتی براي نماز جمعه اذان  بدین
که  باشد میجا، اذان دوم  شود، داد و ستد را رها کنند؛ منظور از اذان در این داده می

؛ سببش این باشد می اما اذان اول جمعه، سنت عثمان. استزمان با آمدنِ امام  هم
گیري پیدا کرد و  افزایش چشم بود که شمار مسلمانان مدینه در دوران عثمان 

زمان با  کرد که پیش از اذان دوم که هم مدینه گسترش یافت؛ لذا ضرورت ایجاب می
 دتر به مسجد بیایند.آمدن امام بود، اذان دیگري هم بدهند تا مردم آماده شوند و زو

شمار  به #که یکی از خلفاي راشدینباشد  می ، سنت عثمان بن عفاناوللذا اذان 
و فرموده دستور داده  #به پیروي از سنت خلفاي راشدینما را  آید و پیامبر می

َمْهِديِّ� ِمْن َ�ْعِدي«است: 
ْ
اِشِديَن ال ُلَُفاِء الرَّ

ْ
سنت من «یعنی:  )1(.»َعلَيُْ�ْم �ُسنَّيت وَُسنَِّة اخل
لذا کسی که ». ي پس از مرا بر خود الزم بگیرید یافته و سنت خلفاي راشد و هدایت

و خلفاي راشدین و دیگر  در حقیقت بر پیامبرپندارد،  اذان اول جمعه را بدعت می
گوییم: تو، خود با گفتنِ چنین  می رو به چنین کسی گیرد؛ از این خرده می #اصحاب

را سنت نامیده است،  آن اهللا شود چیزي که رسول هستی؛ مگر می سخنی، بدعتی
به پیروي از سنت خلفاي راشدینِ پس از خود امر  اهللا بدعت باشد؟! چراکه رسول

اند، اذان اول  سال خورده و بزرگ فرموده است. اما برخی از افراد که حتی گاه سال
ها  به اینها نیست؛  سريِ این خردي و سبک جمعه را بدعت می دانند؛ لذا شکی در بی

را به گمراهی  و پیشوایشان، عثمان بن عفان #چنین پنداري صحابهبا  باید گفت:
کنید و باز ادعا دارید که سنّی هستید؟! هرگز؛ بلکه شما در این پندار، اهل  متهم می
 بدعتید.

 .$عمر نقل از ابن به 1092)؛ و مسلم، ش: 2656، 1919، 623، 617صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 فرماید: می اهللا
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ  نُوِديَ  إَِذا ا ْ َعوۡ سۡ ٱفَ  ُمَعةِ �ُۡ ٱ مِ يَوۡ  ِمن ةِ لِلصَّ ِ ٱ رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  ا َّ�﴾  
   ]٩: اجلمعة[ 

 اي مؤمنان! هرگاه براي نماز روز جمعه ندا داده شد، به سوي ذکر اهللا بشتابید.

جا، خطبه و نماز جمعه است؛ ذکر اهللا در خطبه یا  منظور از ذکرِ اهللا در این
شود؛ و  موعظه و ذکر احکام االهی و امثالِ آن انجام می سخنرانیِ جمعه، با پند و

      ست، بر کسی پوشیده نیست. فرمود: ي ذکر االهی که نماز، بزرگ ترین جلوه این

﴿ ْ رو وقتی اذان جمعه داده  از این». خرید و فروش را رها کنید«؛ یعنی:  ﴾عَ يۡ ۡ�َ ٱ َوَذُروا
گردد؛ مگر بر  آنان واجب است، حرام میشود، داد و ستد بر کسانی که نماز جمعه بر 

ي کسانی که پس از  ها واجب نیست. لذا معامله یا کسانی که نماز جمعه بر آن زنان
اعتبار است؛ هرچند در مسیر مسجد  باطل و بیپردازند،  اذان جمعه به داد و ستد می

راه،  انجام شود. مثالً اگر دو نفر در حالِ حرکت به سوي مسجد باشند و در میانِ
شده به خریدار  صداي اذان جمعه را بشنوند و داد و ستد کنند، نه کاالي معامله

ها  گیرد؛ زیرا داد و ستد آن گردد و نه قیمت آن در اختیار فروشنده قرار می تحویل می
از آن باز داشته است، باطل  باشد و هرچیزي که اهللا اعتبار می از اساس، باطل و بی

 اهللالُكُّ رَشٍْط لَيَْس يِف ِكتَاِب «فرموده است:  آید؛ زیرا پیامبر ار میشم اعتبار به و بی
 ».هر شرطی که در کتاب اهللا وجود ندارد، باطل است«یعنی:  )1(؛»َ�ُهَو بَاِطٌل 

شاملِ مسافر نیز » جمعه«ي  ي سوره ست: فرمان االهی در نُهمین آیه گفتنی
گاه که صداي اذان جمعه را بشنود، بر  شود؛ یعنی اگر مسافري در جایی باشد، آن می

ي مؤمنان قرار دارد و  او واجب است که در نماز جمعه حاضر شود؛ زیرا در جرگه
گوییم:  ي مؤمنان است؛ لذا اگر بگوید: من مسافرم، به او می این حکم، خطاب به همه

این آیه گاه  آن مگر تو، مؤمن نیستی؛ چه کسی تو را از این فرمان مستثنا کرده است؟
 کنیم. را برایش تالوت می

ین المؤمن نقل از ام به 1504صحیح مسلم، ش: و  2168این مضمون در صحیح بخاري، ش: )1(
 آمده است. [مترجم] &عایشه
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ٰ ﴿فرماید:  می   ]٩: اجلمعة[   ﴾٩ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�
عبارت دیگر: حضور در نماز  به». این، براي شما بهتر است؛ اگر بدانید«یعنی:  

ز ي یکی ا جمعه، براي شما از داد و ستد بهتر است؛ زیرا اداي نماز جمعه، اقامه
ست که از هرگونه خرید و فروشی،  اي شرعی و انجامِ تکلیف و وظیفه  شعایر االهی

کنید که اداي  ، یعنی: اگر دانا باشید، درك می ﴾٩ َلُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن﴿ باشد. بهتر می
ي شرطی، تشویق  ملهمنظور از این جنماز جمعه براي شما از داد و ستد، بهتر است. 

﴿ و ستد و شتافتن به سوي نماز جمعه است.به کنار گذاشتن داد        
             ﴾در  ،گاه که نماز جمعه پایان یافت ؛ یعنی: آن

زمین پراکنده شوید و از طریق داد و ستد و تالش و کوشش، به کسبِ روزي 
شید که پرداختن به کسب و کار، شما را از یاد اهللا غافل بپردازید؛ اما متوجه با

﴿نگرداند. بلکه      ﴾» :اهللا را فراوان یاد کنید « و مپندارید که وقتی از یاد
در خطبه و نماز جمعه فارغ شدید، دیگر نباید اهللا را یاد کنید؛ بلکه ذکر و یاد  اهللا
 فرماید: می که اهللا ست. چنان هر مکان و زمانی، ضروريدر همه حال و در  اهللا

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿   ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  تٖ َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
  ﴾١٩٠ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

   ]١٩٠: آل عمران[ 
خردمندان وجود  هایی براي ها و زمین و گردش شب و روز، نشانه همانا در آفرینش آسمان

 دارد.

 فرماید: می اما خرمندان چه کسانی هستند؟ اهللا
ِينَ ٱ﴿ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ ُرونَ  ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  َوَ�َتَفكَّ ٰ لسَّ  تِ َ�
 ٱوَ 

َ
  ﴾١٩١ �َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخلَقۡ  َما َر�ََّنا ِض �ۡ�

 ]  ١٩١: آل عمران[ 
کنند و در  اند، اهللا را یاد می کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده

گویند:) اي پروردگار ما! این را بیهوده  اندیشند (و می ها و زمین می آفرینش آسمان
 ا.پس ما را از آتش دوزخ محافظت بفرم اي؛ تو پاکی. نیافریده
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ي نماز جمعه، الزامی نیست و ضرورتی ندارد؛  لذا نشستن در مسجد پس از اقامه
؛ بلکه پس از پایان نماز جمعه در پیِ کسب روزي برآیید و به کار و تالش بپردازید

که اگر انسان نماز را بر کسب و کار مقدم بگرداند و پس از  ست به این اي این، اشاره
می  یابد؛ زیرا اهللا ستد بپردازد، روزيِ بابرکتی میانجام تکلیف االهی به داد و 

ْ �ۡ ٱوَ ﴿د: فرمای ِ ٱ لِ فَۡض  ِمن َتُغوا ْ ذۡ ٱوَ  �َّ َ ٱ ُكُروا و در طلب « ﴾١٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ

ست به  اي چنین اشاره هم .»فضل و روزيِ اهللا برآیید و اهللا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید
اي در کار نیست؛ زیرا اهللا متعال  پس از نماز جمعه، سخنرانی یا خطبه که این

لَوٰ ٱ قُِضَيتِ  َفإَِذا﴿فرماید:  می ْ ٱفَ  ةُ لصَّ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ
َ
گاه که نماز جمعه  یعنی: آن ﴾ِض �ۡ�

این است که سخنرانی  روش و رهنمود پیامبر ».پایان یافت در زمین پراکنده شوید
اي  ز جمعه باشد؛ لذا هرگونه پند و موعظه یا سخنرانی و خطبهیا خطبه، پیش از نما

رو امام احمد بن  جاست است. از این پایه و نابه که پس از نماز جمعه انجام شود، بی
فرموده است: اگر کسی پس از نماز جمعه به پند و اندرز یا سخنرانی  /حنبل

که فرمان یا  اینپرداخت، به او محل نگذارید و به سخنانش گوش ندهید؛ مگر 
د؛ چراکه هاي حکومتی توجه کنن اي حکومتی باشد. زیرا مردم باید به فرمان بیانیه

سوي خیر و  آنان را بهانش حق و حقوقی دارد و حاکم مسلمان، بر شهروند
ي مشروع که پیش از نماز جمعه  لذا با وجود دو خطبهکند.  صالحشان رهبري می

روش  بهترین روش، ی پس از نماز جمعه نیست؛شود، نیازي به سخنران انجام می
آن بزرگوار در هیچ روایت صحیح و حتی ضعیفی نیامده است که است و  پیامبر

اند و  برخی از مردم عادت کرده بپردازد.پس از نماز جمعه به پند و اندرز یا سخنرانی 
گر جمعه کنند! م خیزند و سخنرانی می به نامِ دین و دعوت، پس از نماز جمعه برمی

گونه که بیان شد،  البته هماناند؟  چند خطبه دارد؟ سه خطبه! این را از کجا آورده
حکومتی از سوي رییس حکومت یا  ي مواردي چون: خواندنِ ابالغیه یا دستورنامه

را به  باشد، مستثناست و باید آنمعاونش و یا از سوي یکی از وزرا و دیگر مسؤوالن 
 اطالع مردم رساند.
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جا براي تعلیل و بیان  در این »لََعلَّ «». تا رستگار شوید« ﴾١٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لَُّ�مۡ لَّعَ ﴿

اهللا براي تعلیل است؛ زیرا امید یا  در کتاب »لََعلَّ «ست:  گفتنی علت است؛ نه براي امید.
باشد؛ در  برایش دشوار می آنق ست که تحق انتظار تحقق یک چیز، در شأن کسی

در همه جاي قرآن،  »لََعلَّ «ي  اهللا متعال آسان است. لذا واژه که همه چیز براي صورتی
 فرماید: می براي تعلیل است؛ مانند این آیه که اهللا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ َيامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ�َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

   ]١٨٣: البقرة[              ﴾١٨٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ 
که بر کسانی که پیش از شما  اید! روزه بر شما فرض شده، چناناي کسانی که ایمان آورده

 که تقوا پیشه کنید. بودند، فرض شده بود؛ براي این

: ﴾١٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ ﴿». که تقوا پیشه کنید براي این«؛ یعنی: ﴾َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ ﴿
امید است که اهللا متعال به  ».که به رستگاري برسید براي این«یا » دتا رستگار شوی«

خواهیم که ما و  ؛ از او میي ما رستگاري، نیکوکاري و هدایت عنایت بفرماید همه
یقین اهللا بر هر  هدایت دیگران قرار دهد؛ به سببعزیزانمان را هدایت بگرداند و ما را 

 کاري تواناست.
نیز پس از اذانِ دوم جمعه، جایز  )1(و فروش مسواكکنم که خرید  یادآوري می

 .فروشند نیز یادآوري کنید نیست؛ لذا این نکته را به کسانی که دربِ مسجد مسواك می
*** 

يب هر�رةَ  -١١٥٤
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
ْمُس يَْوُم : «ق ْيِه الشَّ

َ
َعْت َعل

َ
َخْ�ُ يَوٍم َطل

ْخِرَج ِمْنَهااجُلُمَعِة: �ِيِه ُخلَِق آَدمُ 
ُ
ْدِخَل اجَلنََّة، َو�ِيِه أ

ُ
 )2([روایت مسلم]».، َو�ِيِه أ

بهترین روزي که خورشید بر «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
) در همین روز آفریده شد و در همین روز وارد آن دمیده، روز جمعه است؛ آدم(

 .»بهشت گردید و در همین روز از بهشت اخراج شد

 شود. تهیه می» اراك«ست که از درخت  هاي چوبی به مسواك /ي شارح اشاره )1(
 .854صحیح مسلم، ش:  )2(
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 شرح
در باب فضیلت جمعه و مسایل مربوط به آن، حدیثی بدین مضمون  /نووي

بهترین روزي که خورشید بر «فرمود:  گوید: پیامبر می است که ابوهریره آورده
باشد. این را از آن  یعنی: بهترین روز هفته، روز جمعه می». آن دمیده، روز جمعه است

ي فضیلت روز عرفه  و حدیثی که دربارهجهت گفتم تا بدانید که میان این حدیث 
َخْ� يَْوم َطلََعْت «فرموده است:  است، هیچ تضاد و تعارضی وجود ندارد؛ رسول اهللا

ْمس يَْوم َعَرفَة بهترین روزي که خورشید بر آن دمیده، روز عرفه «؛ یعنی: »ِ�يِه الشَّ
در  وزِ هفته. آدمروز عرفه، بهترین روزِ سال است؛ و روزِ جمعه، بهترین ر». است

و  هاست ي انسان ابوالبشر یا به عبارت دیگر، پدرِ همه آدم روز جمعه آفریده شد.
به  اهللا متعال او را با دست خویش، از خاك آفرید و سپس فرمود: پدید آي و آدم

در روز جمعه آفریده شد و در همین روز به  فرمان االهی پدید آمد. آري؛ آدم
به او دستور داد که با همسرش در بهشت که مأوي و جایگاه  لعابهشت رفت. اهللا مت

 فرماید: می اهللاگونه که  همانانسان است، سکونت کند؛ 

نَت  ُ�نۡ سۡ ٱ اَدمُ ـَٔ َ�ٰٓ ﴿
َ
 َرَ�اَ�قۡ  َوَ�  ُتَماِشئۡ  ُث َحيۡ  رََغًدا َهاِمنۡ  َوُ�َ  نَّةَ �َۡ ٱ ُجَك َوَزوۡ  أ

 ٰ�َ ِ َجَرةَ ٱ ِذه ٰ ٱ ِمنَ  َ�َتُكونَا لشَّ    ]٣٥: البقرة[  ﴾٣٥ لِِم�َ ل�َّ
هاي بهشتی (اهللا فرمود:) اي آدم! با همسرت در بهشت سکونت کن و هرچه از نعمت

 گران خواهید شد. خواهید، بخورید؛ اما به این درخت نزدیک نشوید که جزو ستم می

هاي بهشت بخورند؛ اما  ي میوه سان اهللا متعال به آنان اجازه داد که از همه بدین
 ها را از یک درخت مشخص باز داشت: اي آزمایش آدم و همسرش، آنبر

يۡ ٱ لَُهَما وََس فَوَسۡ ﴿  َما َوقَاَل  تِهَِما�َسوۡ  مِن ُهَماَ�نۡ  رِيَ ۥوُ  َما لَُهَما ِديَ ِ�ُبۡ  نُ َ�ٰ لشَّ
 ٰ ِ َ�ٰ  َ�نۡ  َر�ُُّ�َما ُكَماَ�َهٮ َجَرةِ ٱ ِذه ٓ  لشَّ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َملََكۡ�ِ  تَُ�ونَا أ

َ
 ِ�ِينَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  تَُ�ونَا أ

٢٠  ٓ ٰ ٱ لَِمنَ  لَُكَما إِّ�ِ  َوقَاَسَمُهَما ٰ  ٢١ ِصِح�َ ل�َّ �  ُهَمافََدلَّٮ ا بُِغُرورٖ َجَرةَ ٱ ذَاقَا فَلَمَّ  بََدۡت  لشَّ
ٰ  نَّةِ� �َۡ ٱ َوَرقِ  مِن هَِماَعلَيۡ  ِصَفانِ َ�ۡ  َوَطفَِقا ُ�ُهَما�َسوۡ  لَُهَما ٓ  ُهَماَونَاَدٮ لَمۡ  َر�ُُّهَما

َ
�  ۡ�

َ
 َهُكَما�

َجَرةِ ٱ ُكَماتِلۡ  َعن قُل لشَّ
َ
ٓ  َوأ يۡ ٱ إِنَّ  لَُّكَما بِ�ٞ  َعُدوّٞ  لَُكَما نَ َ�ٰ لشَّ    ]٢٢  ،٢٠: األعراف[ ﴾٢٢ مُّ

هایشان را که از آنان پنهان بود، آشکار سازد. گفت: شیطان آن دو را وسوسه کرد تا شرمگاه
اش بخورید) داشت که (اگر از میوهپروردگارتان شما را تنها بدین خاطر از این درخت باز
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گردید. و برایشان سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم.  شوید یا جاودانه میفرشته می
 خوردند، درخت) يمیوه( از چون و آورد پایین) مقامشان از( فریب، با را آنان ترتیب بدین و

 و. کردند بهشت هايبرگ با خود پوشیدن به شروع و شد نمایان هایشانشرمگاه
 که نگفتم شما به و نداشتم باز درخت این از را شما آیا«: زد بانگ آنان بر پروردگارشان

 »آشکارِ شماست؟ دشمنِ شیطان،

آري؛ شیطان، خود را خیرخواه آدم و همسرش نشان داد و سوگند خورد که اگر 
قدر آن دو  . آنشوند گردند یا فرشته می ي درخت ممنوعه بخورند، جاودانه می از میوه

هایشان نمایان شد.  ي ممنوعه خوردند؛ لذا شرمگاه که از میوه را وسوسه کرد تا این
ي  گاه آدم و همسرش متوجه اشتباهشان شدند و دریافتند که با خوردن میوه آن

 فرماید: باره می اند. اهللا متعال در این ممنوعه، حرمت االهی را شکسته
 ﴾١٢٢ وََهَدىٰ  هِ َعلَيۡ  َ�َتاَب  ۥَر�ُّهُ  هُ َتَ�ٰ جۡ ٱ ُ�مَّ  ١٢١ َ�َغَوىٰ  ۥَر�َّهُ  َءاَدمُ  وََعَ�ٰٓ ﴿

  ]١٢٢  ،١٢١: طه[ 

گاه پروردگارش او را برگزید و  آن و آدم، از پروردگارش نافرمانی کرد و راه را گم نمود. 
 اش را پذیرفت و هدایتش کرد. توبه

زمین پایین بروند. این،  سوي دو دستور داد که از بهشت به به آن در نتیجه اهللا
آري؛ اهللا  آمد. بشریت پدید نمیافتاد،  بود؛ زیرا اگر چنین اتفاقی نمی از حکمت اهللا

دهد. دقت کنید که آدم  متعال با حکمت خویش براي هر چیزي، سببی قرار می
 پایین آمد؟! به سوي زمینخاطر یک نافرمانیِ کوچک از بهشت واال  چگونه به

همه  کنیم، چه وضعی خواهیم داشت؟ با این روز معصیت میپس ما که شب و 
امیدواریم باشیم؟ آیا این، خیال و تصورِ  چه رویی به اهللا امعصیت و نافرمانی، ب
همه  همه بار گناه و این سو نافرمانی کنیم و از سوي دیگر با این واهی نیست که از یک

امیدوار  هایمان داریم، که در دل یهای بديکوتاهی در انجام واجبات و با وجود کینه و 
خواهیم که  باشیم که از زمین به سوي بهشت برین و واال، باال برویم؟! از اهللا متعال می

 هایمان را اصالح بگرداند. ي ما را بپذیرد و دل ي ما درگذرد و توبه از همه
ن ي بهشتی که آدم از آن اخراج شد، اختالف نظر دارند که آیا هما علما درباره

پذیر داشته است؟  بهشت برین است یا بوستانی بزرگ بوده که آب فراوان و هوایی دل
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در آن بود، همان بهشت جاویدان  دیدگاه درست، این است که بهشتی که آدم
 باره چنین سروده است: در این /القیم باشد. ابن می

 منازنلـا األو� وفيهـا املخيم  فىَحَّ ىلع جّنات عدن فإنّها
در آن هاي پرنعمت و جاوید بشتاب که نخستین منزلگه ماست و  ي بهشتسو به

 اند (و بزم و شادي در آن برپاست) چادر زده
 یقین اهللا بر هر کاري تواناست. به

در آن آفریده شد و در همین روز به  این، فضیلت روز جمعه است که آدم
ها از حکمت  ي این در همین روز از بهشت اخراج گردید؛ همهبهشت رفت و 

 ست. چراکه آدم و همسرش توبه کردند و گفتند: االهی
ٓ َظلَمۡ  َر�ََّنا قَاَ� ﴿ نُفَسَنا َنا

َ
  ﴾٢٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  َناَ�ۡ َوتَرۡ  َ�َا فِرۡ َ�غۡ  لَّمۡ  �ن أ

   ]٢٣: األعراف[ 
قطع جزو  ما رحم نکنی، بهو به  اي پروردگارمان! به خودمان ستم کردیم و اگر ما را نیامرزي

 کاران خواهیم بود. زیان

 فرماید: اهللا متعال می
   ]١٢٢: طه[    ﴾١٢٢ وََهَدىٰ  هِ َعلَيۡ  َ�َتاَب  ۥَر�ُّهُ  هُ َتَ�ٰ جۡ ٱ ُ�مَّ ﴿
 اش را پذیرفت و هدایتش کرد. گاه پروردگارش او را برگزید و توبه آن

 متعال، او را برگزید و توبه کرد، به این مقام واال دست یافت و اهللا وقتی آدم
ت و یسان به جایگاهی رسید که فراتر از جایگاه پیشین او بود؛ زیرا معص بدین

زده و شرمنده کرد و او را به توبه و بازگشت به سوي  نافرمانی او را نزد اهللا، خجالت
 رو وضعیت بهتري پیدا کرد. اهللا واداشت و از این

*** 

ال رسوُل  -١١٥٥
َ
ُمعَة ، : «اهللا وََ�ْنُه قال: ق  اجلْ

َ
ُوُضوء، ُ�مَّ أىت

ْ
أ فأَحَسَن ال َمْن تََوضَّ

قد 
َ
صا ف

ْ
ِة �يَّام، وَمْن مسَّ احل

َ
الث

َ
ُمعِة وزِ�ادةُ ث ُ ما بيَْنُه و�ْ�َ اجلْ اسَتَمَع وأنَْصَت، ُغِفر هلَ

َ
ف

َغا
َ
 )1([روایت مسلم] ».ل

 آمده است. (مترجم)] 130ي  شماره تر به [این حدیث پیش. 857صحیح مسلم، ش:  )1(
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خوب و ي کسی که وضو«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ي جمعه گوش  بگیرد و سپس براي نماز جمعه (به مسجد) برود و به خطبه کاملی

زند،  دهد و ساکت باشد، گناهانی که تا روز جمعه و سه روز بعد، از او سر می
اي انجام داده  جا کند، کار بیهوده اي را جابه ریزه شود. و هرکس، سنگ آمرزیده می

 ».است

 «قال:  وََ�ْنُه َعِن انلَّيِبِّ  -١١٥٦
َ

ُُمعِة، ورمضاُن إىِل  اجلْ
َ

ُُمَعُة إىِل َْمس، واجلْ لواُت اخلْ الصَّ
بائِرُ 

َ
ك

ْ
َراٌت لَِما بيَنُهنَّ إَِذا اْجتنَِبت ال  )1([روایت مسلم] ».رمضاَن ُم�فِّ

گانه و نماز جمعه  نمازهاي پنج«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ست که در  ي گناهانی ان تا رمضان بعدي، هر یک کفارهي دیگر و نیز رمض تا جمعه
 ».شرطی که از گناهان بزرگ پرهیز شود شود؛ البته به ها انجام می میان آن

ُهَما َسِمَعا رسوَل اهللاوََ�ْنُه َوَعِن ابِْن ُ�َمرَ  -١١٥٧ َّ�� :  :ُِقوُل ىلَعَ أْعَواِد ِمْنرَبِه�َ
َواٌم َ�ْن َوْدعِ «

ْ
َنَْتِهَ�َّ أق وَ�نَّ ِمَن الَغافِلِ�َ يلَ

ُ
َك و�ِِهْم ُ�مَّ يلَ

ُ
ل
ُ
َْختَِمنَّ اُهللا ىلَعَ ق ْو يلَ

َ
 ».ِهُم اجُلُمَعاِت أ

 )2([روایت مسلم]
شنیدند که  اهللا دو از رسول روایت است که آن عمر و ابن ابوهریرهاز  ترجمه:

این کار باز کنند، حتماً از  جمعه را ترك می هايها که نماز آن«فرمود:  روي منبر می
ي غافالن قرار  گاه در جرگه زند و آن هایشان مهر می آیند؛ و گرنه، اهللا متعال بر دل

 ».گیرند می

اَل:  : أنَّ رسوَل اهللا$َوَعِن ابِن عمرَ  -١١٥٨
َ
َيْغتَِسْل «ق

ْ
ل
َ
َحُدُ�ُم اجُلُمَعَة ف

َ
 ».إَِذا َجاَء أ

 )3([متفق علیه]
 -گاه که هر یک از شما به  آن«فرمود:  اهللا رسول گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 ».آید، باید غسل کند جمعه می -نمازِ

و با اندکی تفاوت در الفاظ، گذشت؛  132ي  شماره تر به . [این حدیث پیش233صحیح مسلم، ش:  )1(
 (مترجم)]نیز آمده است.  1052ي  شماره به
 .865صحیح مسلم، ش:  )2(
 .844؛ و صحیح مسلم، ش: 877صحیح بخاري، ش:  )3(
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يب سعيٍد اخلدري -١١٥٩
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
ُغْسُل يَْوِم اجُلُمَعِة َواِجٌب ىلَعَ «ق

 )1([متفق علیه] ».لُكِّ ُ�َْتلِمٍ 
معه بر هر غُسل روز ج«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

 ».بالغی واجب است -مسلمانِ -
که یک نفر به دوستش  ست؛ مانند این [نووي: منظور از وجوب، وجوبِ اختیاري

 بگوید: حقّ تو بر من واجب است. واهللا اعلم]

اَل رسول اهللا وعن َسُمَرةَ  -١١٦٠
َ
 يَْوَم اجُلُمَعِة فبِها َونِْعَمْت َوَمن : «قاَل: ق

َ
أ َمْن تََوضَّ

تَ 
ْ
َضُل اغ

ْ
الُغْسُل أف

َ
[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي این حدیث را حسن  ».».َسَل ف

 )2(دانسته است.]
 کسی که روز جمعه وضو بگیرد،: «فرمود اهللا گوید: رسول می سمره ترجمه:

 ».ست؛ و هرکه غُسل کند، غسل بهتر است و چه نیکو رخصتیعمل کرده  رخصتبه 
 شرح

کسی «که:  ي جمعه ذکر کرده است؛ از جمله این چند احادیثی درباره /مؤلف
که وضوي خوب و کاملی بگیرد و سپس براي نماز جمعه (به مسجد) برود و به 

ي جمعه گوش دهد و ساکت باشد، گناهانی که تا روز جمعه و سه روز بعد، از  خطبه
اي  دهجا کند، کار بیهو اي را جابه ریزه شود. و هرکس، سنگ زند، آمرزیده می او سر می

شود  ریزه، از فضیلت جمعه، محروم می ه جا کردن سنگبیعنی با جا». انجام داده است
و نماز جمعه در حقّ چنین کسی، مانند نماز ظهر است و این فرد، به ثواب نماز 

مسجد آن بزرگوار فرش نداشت و کف  در زمان پیامبر یابد. جمعه دست نمی
بیان فرمود: کسی که روز جمعه  مبرریزه پهن کرده بودند. پیا مسجد، سنگ

این کار و امثالِ آن، ؛ زیرا اي انجام داده است جا کند، کار بیهوده اي را جابه ریزه سنگ
که گوش دادن به خطبه، واجب  دارد. در صورتی انسان را از شنیدن خطبه باز می

 .846؛ و صحیح مسلم، ش: 879صحیح بخاري، ش:  )1(
 540 در مشکاة المصابیح، ش: /. آلبانی380؛ صحیح أبی داود، ش:6180صحیح الجامع، ش:  )2(

 این حدیث را صحیح دانسته است.
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ی «فرمود:  رو پیامبر است. از این
َّ

َمثَِل احِلَماِر كَ ُطُب َ� إلماُم وم اجلُُمعِة َوايَ ُم لَكَّ تَ �َ اذل
هنگام سخنرانی امام، صحبت  کسی که در روز جمعه، به«یعنی:  )1(.»ِمُل أسَفاًراَ� 

که از آن هیچ نفعی » کند هایی را حمل می ست که کتاب کند، مانند درازگوشی می
یز ، او ن»ساکت باش«گوید:  اش می دستی چنین کسی که روز جمعه به بغل برد. هم نمی

 شود. از پاداش جمعه محروم می
کسی که روز جمعه غسل «آمده است:  نقل از ابوهریره به /در حدیث مسلم

غُسل روز جمعه بر هر بالغی «آمده است:  ؛ اما در حدیث ابوسعید خدري»کند
اولویت دارد؛  گوییم: عمل به حدیث ابوسعید این جاست که می». باشد واجب می

 اجب است؛ به چند دلیل:یعنی: غسل روز جمعه و
ست که در  آمده، افزون بر حکمی چه در حدیث ابوسعید که آن این نخست،

به وجوب غسل تصریح  ذکر شده است؛ در حدیث ابوسعید حدیث ابوهریره
و  تر، واجب و. و عمل به حکمِ بزرگبه وض ابوهریره گردیده و در حدیث

 ي وضو نیست. ، اما غسل زیرمجموعهگنجد ست. زیرا وضو در ذیلِ غُسل می ضروري
را هفت تن از امامان حدیث، یعنی: بخاري، مسلم،  حدیث ابوسعید دوم:

اند و حدیث  اهللا روایت کرده ماجه رحمهم احمد، نسائی، ترمذي، ابوداود و ابن
را تنها امام مسلم روایت کرده است؛ با این شرایط روشن است که  ابوهریره

 یث ابوهریره ترجیح دارد.حدیث ابوسعید بر حد
ي واجب را  نقل کرده است، واژه در حدیثی که ابوسعید پیامبر سوم:

غسل جمعه بر «کند؛ زیرا فرموده است:  ي تکلیف می اي بیان فرموده که افاده گونه به
رو دیدگاه راجح، این  از این لذا علت وجوب، بلوغ است.». باشد هر بالغی، واجب می
باشد؛  جمعه بر هر مسلمان بالغی در زمستان و تابستان واجب می است که غسل روز

واضح  هبار در این ي پیامبر فرمودهچه بدنش پاکیزه باشد و چه آلوده. چراکه 
باري که  چنانبرداشت کردند؛  اهللا نیز همین را از سخن رسول #باشد و صحابه می

با  ان بن عفانکرد. عثم روز جمعه براي مردم سخنرانی می عمر بن خطاب

جوزي در  )؛ ابن56)؛ رامهرمزي در أمثال الحدیث (1/230ضعیف است؛ روایت: احمد در مسندش ( )1(
 باشد؛ او، ضعیف است. که در سندش، مجالد بن سعید می عباس نقل از ابن ) به1/505التحقیق (
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علت تأخیرش را پرسید. پاسخ داد: اي امیر مؤمنان!  تأخیر به مسجد آمد. عمر
در حالی که باالي  کاري جز این نکردم که وضو گرفتم و به مسجد آمدم. عمر

فرموده  که پیامبر شنیدند، فرمود: وضو گرفتی؟! حال آن منبر بود و مردم نیز می
َحُد�ُ «است: 

َ
ىَت أ

َ
يَْغتَِسْل إَِذا أ

ْ
هر یک از شما هنگامی که به نماز «یعنی:  )1(.»ُم اجلُُمَعَة فَل

دستور غسل داده  اهللا یعنی چرا با وجودي که رسول». آید، غسل کند جمعه می
 است، به وضو بسنده کردي؟

باشد؛ اما  ي غسل جمعه، این است که واجب می قول راجح دربارهکه  خالصه این
اش،  خیر؛ نماز جمعهاش باطل است؟  غسل نکند، نماز جمعه آیا اگر کسی روز جمعه

درست است. زیرا این غسل، غسل جنابت نیست که در نمازش اشکالی پدید آید؛ 
ست که باید انجام دهد. لذا غسل جمعه، شرط صحیح بودن نماز  بلکه غسل واجبی

معه شود که اگر کسی روز ج چنین یادآوري می هم جمعه نیست و فقط واجب است.
چنان بر او واجب است و  جنُب باشد و به نیت جمعه غسل کند، غسل جنابت هم

شود. زیرا غسل جمعه مانند غسل جنابت  گزین غسل جنابت نمی غسل جمعه جاي
 براي رفع ناپاکی نیست.

*** 

اَل رسول اهللاِ  وعن َسلَمانَ  -١١٦١
َ
ُر ال َ�ْغتَِسُل رَُجٌل يَوَم اجُلُمَعِة، َو�َتَ : «قال: ق َطهَّ

ُق َ�ْ�َ  ال ُ�َفرِّ
َ
ْو َ�َمسُّ ِمْن ِطيِب بَيْتِِه، ُ�مَّ َ�ُْرُج ف

َ
ِهُن ِمْن ُدْهنِِه، أ َما اْسَتَطاَع ِمن ُطْهٍر، َو�َدَّ

ُ َما بَيَْنُه َوَ�ْ�َ 
َ

َم اإلَماُم، إِال ُغِفَر هل
َّ
ُ، ُ�مَّ ُ�ْنِصُت إَِذا تََ�ل

َ
تَِب هل

ُ
، ُ�مَّ يَُص�ِّ َما ك اجُلُمَعِة اثنَْ�ِ

ْخَرى
ُ
 )2([روایت بخاري] ».األ

هرکس، روز جمعه غسل کند و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می سلمان ترجمه:
بوکننده که در خانه دارد،  المقدور خود را پاکیزه نماید و از روغن یا مواد خوش حتی

 برود و در مسجد، میان دو نفر -به مسجد -استفاده کند و سپس براي نماز جمعه
هایشان  اند، ننشیند یا از روي شانه یعنی میان دو نفر که کنار هم نشسته -فاصله نیندازد

؛ و نیز روایت بخاري، ش: $عمر از ابن نقل به 844؛ و صحیح مسلم، ش: 877صحیح بخاري، ش:  )1(
 .$نقل از ابوهریره از عمر بن خطاب به همین مضمون به 882

 آمده است.] 832ي  شماره تر به . [این حدیث پیش883صحیح بخاري، ش:  )2(
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ي  گاه سکوت کند و به خطبه و هرچه برایش مقدر شد، نماز بخواند و آن -رد نشود
 ».شود ي قبل تا این جمعه، آمرزیده می ي گناهانش از جمعه امام گوش بسپارد، همه

يب هر�رة -١١٦٢
َ
اَل:  نَّ رسول اهللاأ وعن أ

َ
تََسَل يَوَم اجُلُمَعِة ُغْسَل «ق

ْ
َمن اغ

 َّ�
َ
�

َ
ك

َ
اَعِة اثلَّا�َِيِة، ف رََّب بََدنًَة، َوَمْن َراَح يف السَّ

َ
��ََّما ق

َ
ك

َ
اِعِة األو� ف َما اجَلَنابَِة، ُ�مَّ َراَح يف السَّ

اِعِة اثلَّاثِلَةِ  رََّب َ�َقَرةً، َوَمْن َراَح يف السَّ
َ
��َّ  ق

َ
ك

َ
اَعِة ف َرَن، َوَمْن َراَح يف السَّ

ْ
 أق

ً
بْشا

َ
رََّب ك

َ
َما ق

إَذا 
َ
رََّب َ�ْيَضًة، ف

َ
��ََّما ق

َ
ك

َ
اَعِة اخلَاِمَسِة، ف رََّب َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح يف السَّ

َ
��ََّما ق

َ
ك

َ
الرَّابَِعِة، ف

رَ 
ْ
ك ِت الَمالَئَِ�ُة �َْسَتِمُعوَن اذلِّ  )1(][متفق علیه ».َخَرَج اإلَماُم ، َحرَضَ

هرکس روز جمعه مانند غسل «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
برود، گویا شتري  -به مسجد -وقت براي نماز جمعه  جنابت، غسل نماید و اولِ

صدقه نموده است. و هرکه در وقت دوم برود، گویا گاوي صدقه داده است. و هر 
ه نموده است. و هرکه در وقت دار صدق کس در وقت سوم برود، گویا قوچی شاخ

برود، گویا در وقت پنجم است. و هر کس  کردهچهارم برود، گویا یک مرغ صدقه 
امام براي ایراد خطبه برخیزد، فرشتگان  گاه که و آنمرغ صدقه داده است.  یک تخم

 ».دهند ) به خطبه گوش میکنند و می(قلم و کاغذ خود را جمع 

 شرح
 نماز و مسایل مربوط به روز جمعه است.ي  این احادیث نیز درباره

کارهایی را ذکر  باشد که در آن، پیامبر می حدیث نخست، حدیث سلمان
ي  ها را در روز جمعه انجام دهد، گناهانش از جمعه فرموده است که اگر انسان آن
شود؛ یکی از این کارها، این است که انسان مانند غسل  قبل تا این جمعه آمرزیده می

تر بیان شد، غسل جمعه بنا بر قول راجح،  گونه که پیش ، غسل نماید. همانجنابت
باشد، واجب است که روز  واجب است؛ یعنی بر کسی که نماز جمعه بر او واجب می

چنین بیان شد که این غسل،  جمعه غسل کند؛ لذا این غسل بر زنان واجب نیست. هم
بدون جمعه را نماز ی که غسل شرط صحت نماز یا براي رفع ناپاکی نیست؛ لذا کس

باشد، اما نمازش درست است. و از دیگر  غُسل جمعه به جا بیاورد، اگرچه گنهکار می

 .850؛ و صحیح مسلم، ش: 881صحیح بخاري، ش:  )1(
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ذکر شده، استعمال عطر است. یعنی پسندیده است  کارهایی که در حدیث سلمان
اي که دارد، به خود بزند. در  بوکننده که انسان در روز جمعه از بهترین عطر یا خوش

دو نفر فاصله نیندازد؛ میان رود،  چنین ذکر شده که چون به مسجد می یث هماین حد
. زیرا هایشان رد نشود اند، ننشیند یا از روي شانه یعنی میان دو نفر که کنار هم نشسته

کند به عبارت دیگر: اگر صف نمازگزاران، پر و  با این کار، آنان را اذیت می
زور در میانِ صف جاي ندهد؛ ولی اگر  و خود را به را جدا نکند پیوسته بود، آن هم به

جا بنشیند؛ زیرا  در میان صف فاصله یا جاي خالی وجود داشت، ایرادي ندارد که آن
 اند. جا را خالی گذاشته دو نفري که در دو سوي این جاي خالی هستند، خودشان آن
ایش مقدر شد، هرچه برو از دیگر کارهاي مورد اشاره در این حدیث، این است که 

هایش را معین نفرمود؛ و این،  نماز یا تعداد رکعت نمقدارِ ای . پیامبرنماز بخواند
دهد که پیش از نماز جمعه، سنت راتبه وجود ندارد و انسان هرچه بخواهد،  نشان می

سکوت که امام جمعه حاضر شود و سخنرانی را آغاز کند.  تواند نماز بخواند تا این می
باشد.  می خطبه، یکی دیگر از کارهاي مورد اشاره در حدیث سلمان براي شنیدن

ها را در روز جمعه انجام  آن  با این حساب در مجموع، پنج کار شد که اگر انسان
این، لطف و عنایت  شود. ي گذشته تا این جمعه آمرزیده می دهد، گناهانش از جمعه

 ست. بزرگ االهی
هرکس روز «فرمود:  است که پیامبربدین مضمون  و اما حدیث ابوهریره

 -به مسجد -جمعه مانند غسل جنابت، غسل نماید و اوِل وقت براي نماز جمعه 
برود، گویا شتري صدقه نموده است. و هرکه در وقت دوم برود، گویا گاوي صدقه 

از ». دار صدقه نموده است داده است. و هر کس در وقت سوم برود، گویا قوچی شاخ
 تر است. تر و قوي دار را ذکر فرمود که از سایر گوسفندها بزرگ شاخ آن جهت قوچِ

و هرکه در وقت چهارم برود، گویا یک مرغ صدقه کرده است. و هر «در ادامه افزود: 
گاه که امام براي  مرغ صدقه داده است. و آن کس در وقت پنجم برود، گویا یک تخم

کنند) به خطبه گوش  را جمع می ایراد خطبه برخیزد، فرشتگان (قلم و کاغذ خود
آید، اجر و ثوابِ زود به مسجد رفتن  لذا کسی که پس از این به مسجد می ».دهند می

اند. البته ناگفته  شود؛ زیرا فرشتگان قلم و کاغذ خود را جمع کرده براي او ثبت نمی
 باشد. سوي مسجد برداشته است، برایش محفوظ می هایی که به نماند که پاداش گام
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لذا شایسته است که انسان روز جمعه، زودهنگام به مسجد بروند؛ الحمدهللا امروزه 
ترِ مردم مشغول نیستند و فرصت دارند که زودهنگام به مسجد بروند. اما متأسفانه  بیش

گرداند.  همه اجر و ثواب محروم می ها را از این دارد و آن آنان را به تنبلی وا میشیطان 
کنند  قدر دیر می نروند و آ ضرورت به بازار میها بدون  که برخیشود  حتی مشاهده می

شوند. طولِ  سان از این پاداشِ بزرگ محروم می پردازد و بدین که امام به ایراد خطبه می
ست،  هاي سال بستگی دارد؛ در تابستان که روزها طوالنی این اوقات، به ایام و فصل

شود و در زمستان که روزها کوتاه  میهاي مذکور نیز طوالنی  مدت هر یک از وقت
گانه، این  ي این اوقات پنج گردد. روش محاسبه باشد، اوقات مذکور نیز کوتاه می می

است که زمان طلوع خورشید تا آمدن امام را تقسیم بر پنج کنید. وقت اول، همان 
 پنجمِِ دوم و به همین ترتیب تا آخر. پنجمِ نخست است و وقت دوم، یک یک

*** 

َر يَْوَم اجُلُمَعِة، َ�َقاَل:  َوعْنُه: أنَّ رسوَل اهللا -١١٦٣
َ
�ِيَها َساَعٌة ال يُوافُِقَها َ�ْبٌد «َذك

، إِال أْ�َطاهُ إيّاهُ 
ً
ائٌِم يَُص�ِّ �َْسأُل اَهللا َشيْئا

َ
َها.». ُمْسلٌِم، َوُهَو ق

ُ
ل
ِّ
 )1([متفق علیه] وَأَشاَر بَيِدهِ ُ�َقل

ي روز جمعه سخن گفت و  درباره اهللا : رسولگوید می ابوهریره ترجمه:
نماز بخواند و از اهللا ي مؤمن در آن  ست که اگر بنده اي در روز جمعه، لحظه«فرمود: 

ي دست خویش کوتاه  و با اشاره». سازد اش را برآورده می د، اهللا خواستهچیزي بخواه
 بودن آن لحظه را نشان داد.

يب م -١١٦٤
َ
يب بُْرَدَة بن أ

َ
اَل عبد اهللا بُن عمرَ  وىس األشعريِّ وعن أ

َ
: أَسِمْعَت $قال: ق

ُث َ�ْن رسول اهللا ُت: َ�َعْم، َسِمْعتُُه َ�ُقوُل: َسِمْعُت  أبَاَك ُ�َدِّ
ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
يف شأِن َساَعِة اجلُُمَعِة؟ ق

الةُ «يقول:  رسوَل اهللا  أْن ُ�ْقىَض الصَّ
َ

 )2([روایت مسلم] ».ِ�َ َما َ�ْ�َ أْن َ�ْلَِس اإلَماُم إىِل
از  $روایت است که عبداهللا بن عمر از ابوبرده بن ابوموسی اشعري ترجمه:

در روز جمعه  ي اجابت دعا ي لحظه اي که درباره او پرسید: آیا از پدرت شنیده
گوید: پاسخ دادم: آري؛ از او شنیدم  می -ابوبرده -بیان نماید؟  اهللا حدیثی از رسول

 .852؛ و صحیح مسلم، ش: 935صحیح بخاري، ش:  )1(
 .853مسلم، ش:  صحیح )2(
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 -ي نشستن امام  آن لحظه، در فاصله«فرمود:  شنیدم که می هللا گفت: از رسول که می
 ».تا پایانِ نماز است -بر منبر

اَل رسول اهللا وعن أوس بن أوٍس  -١١٦٥
َ
َضِل �يَّاِمُ�ْم يَْوَم : «قال: ق

ْ
إنَّ ِمْن أف

إنَّ َصالَتَُ�ْم َمْعُروَضةٌ 
َ
الَةِ �ِيِه؛ ف َّ ِمَن الصَّ وا يلَعَ رِثُ

ْ
أ�

َ
َّ  اجُلُمَعِة، ف [روایت ابوداود با  ».يلَعَ

 )1(اسناد صحیح]
از بهترین روزهاي شما، « فرمود:  اهللا گوید: رسول می اوس بن اوس ترجمه:

د و صلوت شما ر من فراوان درود بفرستید که دروپس در آن روز ب روز جمعه است؛
 ».شود به من عرضه می

 شرح
نقل  نخست که ابوهریرهي جمعه است. در حدیث  این سه حدیث نیز درباره

آمده است که در روز جمعه،  کرده و در حدیث دوم، یعنی حدیث ابوموسی
ي مؤمن در آن دعا کند و از اهللا چیزي بخواهد، اهللا  ست که اگر بنده اي لحظه

هاي روز جمعه، این است که اگر  سازد. لذا یکی از ویژگی اش را برآورده می خواسته
بخواهید که گناه یا  اي مشروع از اهللا روز جمعه، خواسته ي اجابت دعا در در لحظه

پذیرد. اما در حدیث  ي رحم نباشد، اهللا متعال درخواست شما را می قطع صله
خواند، مطرح  که نماز می اش را در حالی ي مؤمن خواسته آمده که بنده ابوهریره

 کند. می
ي  نشان داد؛ یعنی لحظه ي دست خویش، کوتاه بودن آن لحظه را با اشاره پیامبر

اجابت دعا، طوالنی نیست. علما در تعیین زمانِ اجابت دعا اختالف نظر دارند که آیا 
اي چهل دیدگاه  گونه روز و یا در پایانش. به در ابتداي روز جمعه است یا در نیمه آن

که در تعیین شب قدر نیز چهل دیدگاه وجود  چنان همباره مطرح شده است.  در این
را مختصر   توان آن تداخل دارند و می دیگر یکها با  د؛ البته برخی از این دیدگاهدار

 کرد و شمارِ این همه دیدگاه را کاهش داد.

اسنادش صحیح است و گروهی از محدثان «گوید:  می 1361در مشکاة المصابیح، ش:  /آلبانی )1(
 ».اند را صحیح دانسته آن
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 ترین زمان اجابت دعا، همان است که در حدیث ابوموسی اشعري امیدبخش
حظه از لذا این ل». تا پایانِ نماز -بر منبر -ي نشستن امام  در فاصله«آمده است؛ یعنی 

کند و بر  شود و به مردم سالم می گردد که امام جمعه وارد مسجد می زمانی آغاز می
شوند؛  خیزد، مردم ساکت می . اما هنگامی که امام براي ایراد خطبه برمینشیند منبر می

توانند هنگامِ اداي نماز فرض،  کنند یا می لذا در میان دو خطبه، فرصت دعا پیدا می
شود؛ زیرا انسان در  دانید که دعا در نماز فرض، خیلی زود پذیرفته می دعا نمایند. می

قَْرُب َما يَُ�وُن «فرموده است:  اهللا رسولو باشد  ي پروردگارش می حالِ سجده
َ
أ

َعبُْد ِمْن َر�ِِّه وَُهَو َساِجدٌ 
ْ
بنده، زمانی که در حال سجده است، بیش از هر «یعنی:  )1(.»ال

ي اجابت دعا در روز جمعه،  رو لحظه از این». باشد دیک میزمانی به پروردگارش نز
پس اي برادر و خواهر مسلمانم! ي نشستن امام بر منبر تا پایانِ نماز است.  در فاصله

دعاي شما را بپذیرد.  بکوشید که در این وقت خجسته، دعا کنید؛ امید است که اهللا
ال، بزرگ و دشوار نپندارید؛ زیرا ي خود را در برابر عظمت اهللا متع گاه خواسته هیچ

هر چیزي براي اهللا متعال آسان است و هرچه از او بخواهید؛ پس دعا کنید و در این 
 وقت مبارك، مشتاقانه به راز و نیاز با پروردگارتان بپردازید.

اما  ا مغرب است.ي نماز عصر ت اند که در فاصله گفته وقت دوم اجابت دعا:
ي مؤمن در آن لحظه  اگر بنده«فرمود:  که پیامبر شود؛ این یجا اشکالی مطرح م این

یا نمازي  باشد ي عصر تا مغرب، وقت ممنوع می که فاصله ؛ در صورتی»نماز بخواند...
شود: این امکان وجود دارد که انسان در  در نتیجه گفته می در این زمان وجود ندارد.

دارد، وضو بگیرد و دو رکعت  که به وضو نیاز این وقت وضو بگیرد یا در صورتی
تر بیان شد، خواندن نماز در اوقات  طور که پیش سنت وضو بخواند. زیرا همان

و و  فوممنوع، اگر به سبب مشخصی باشد، مثل ورود به مسجد یا سنت وضو یا کس
 امثالِ آن، ایرادي ندارد.

باشد. ولی  شود: کسی که در انتظار نماز است، گویا در نماز می چنین گفته می هم
ترین وقت اجابت دعا، همان است که در حدیث  با وجود دو توجیه مذکور، امیدبخش

 ها، دلیلِ روشنی ندارد. ر دیدگاهیاو س آمد و سپس در حدیث ابوهریره ابوموسی

 .482صحیح مسلم، ش:  )1(
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کثرت  به هاي روز جمعه، این است که در آن، باید بر پیامبر یکی از ویژگی
ي مردم بر گردنِ ما حق  بیش از همه یامبردرود و صلوات بفرستیم. بدون شک پ

تر است. از  دارد و حقوقِ آن بزرگوار از حقوقی که خودمان بر خویشتن داریم، بیش
رو بر ماست که محبتش را بر محبت خود و فرزندان و پدر و مادر و همسر  این

نِ ما خویش و بر محبت سایر مردم، مقدم بداریم و بدانیم که در غیرِ این صورت، ایما
 کامل نخواهد بود.

بر هر مسلمانی، این است که بر آن بزرگوار، فراوان درود  یکی از حقوق پیامبر
هیچ نیازي به سالم و صلوات ما ندارد؛ بلکه  ست: پیامبر و صلوات بفرستد. گفتنی

هر درودي که بر نیاز داریم. زیرا  تاین، ماییم که به پاداش این سالم و صلوا
فرستد. یعنی:  فرستید، اهللا متعال در برابرِ آن ده درود بر شما میب اهللا رسول

فرستد؛  ، اهللا متعال ده بار بر شما درود می»ىلع �مَّدصلِّ  ا�َّ«گویید:  که می هنگامی
به درود و صلوات ما نیازي ندارد و ما نیازمند درود فرستادن بر آن  اگرچه پیامبر

 بزرگوار هستیم.
 صلِّ ىلع ا�َّ«گوییم:  ي ما می چیست؟ همه ود فرستادن بر پیامبراما معناي در

ٍد َوآِل �ّمد راستی معناي این  دانیم. به ترِ ما مفهوم این عبارت را نمی ؛ ولی بیش»�مَّ
، بدین معناست که در گوید: درود اهللا بر پیامبرش می /عبارت چیست؟ ابوالعالیه

نیکی یاد  ستاید و از او به او را میو نزدیکش،  مقرّبمأل اعلی و در جمع فرشتگان 
هاي نیکوست و یکایک  ام، داراي فالن ویژگی بنده فرماید: فالن کند. می می

فرستید، اهللا متعال ده بار  درود می اهللا شمارد. لذا وقتی بر رسول هایش را برمی خوبی
کثرت  به هللا فرستد. پس روز جمعه و بلکه همه وقت، بر رسول بر شما درود می

توفیق دهد که حقّ ما ي  خواهم که به همه درود و صلوات بفرستید. از اهللا متعال می
 االهی و حقّ پیامبرش و حقّ بندگانِ مؤمنش را ادا کنیم.

*** 



ي شکر هنگامِ حصول نعمتی  باب: مستحب بودنِ سجده -211
 آشکار یا رفع بالیی نمایان

يب وقاٍص  -١١٦٦
َ
َة نُر�ُد  : َخرَْجَنا َمَع رسوِل اهللاقاَل  عن سعد بن أ

ّ
ِمْن َمك

َداَع اهللا َساَعًة، ُ�مَّ َخرَّ َساِجداً 
َ
 ِمْن َعْزَوَراَء نََزَل ُ�مَّ َرَ�َع يََديِْه ف

ً
ِر�با

َ
نَّا ق

ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
، الَمِديَنَة، ف

َرَ�َع يََديِْه َساَعًة، ُ�مَّ َخرَّ َساِجداً 
َ
اَم ف

َ
َث َطو�الً، ُ�مَّ ق

َ
  -َ�َمك

ً
ا
َ
الث

َ
ُه ث

َ
 َسألُت «وقال:  -َ�َعل

ِّ
إ�

راً، ُ�مَّ َرَ�ْعُت َرأيِس، 
ْ
َخَرْرُت َساِجداً لَِر�ِّ ُشك

َ
يِت، ف مَّ

ُ
َث أ

ُ
ل
ُ
أْ�َطاِ� ث

َ
يِت، ف مَّ

ُ
، َوَشَفْعُت أل َر�ِّ

راً، 
ْ
َخَرْرُت َساِجداً لَِر�ِّ ُشك

َ
يِت، ف مَّ

ُ
َث أ

ُ
ل
ُ
أْ�َطاِ� ث

َ
يِت، ف مَّ

ُ
ُت َر�ِّ أل

ْ
َسأل

َ
ُ�مَّ َرَ�ْعُت َرأيِس، ف

َخَرْرُت َساِجداً لَِر�ِّ 
َ
أْ�َطاِ� اثلُّلَث اآلَخَر، ف

َ
يِت، ف مَّ

ُ
ُت َر�ِّ أل

ْ
َسأل

َ
 )1([روایت ابوداود] ».ف

حرکت سوي مدینه  از مکه به اهللا گوید: با رسول می وقاص سعد بن ابی ترجمه:
دستانش را بلند پیاده شد و  رسیدیم، پیامبر» عزوراء«که به نزدیکیِ  کردیم؛ هنگامی

گاه  ؛ آنکرد و مدتی دعا نمود و سپس به سجده افتاد و مدتی طوالنی در سجده ماند
و این کار را سه بار تکرار  -برخاست و مدتی دستانش را بلند کرد و باز به سجده رفت

درخواست کردم و براي امتم  -نجات امتم را -من از پروردگارم «و فرمود:  -نمود
ي  سومِ امتم را به من بخشید؛ لذا براي پروردگارم سجده اعت نمودم. پروردگار، یکشف

درخواست  -نجات امتم را -شکر گزاردم. سپس سرم را بلند کردم و از پروردگارم
امتم را به من بخشید؛ لذا دیگر از سومِ  کردم و براي امتم شفاعت نمودم. پروردگار، یک

 -گاه سرم را بلند کردم و از پروردگارم آن اردم.ي شکر گز براي پروردگارم سجده
سومِ دیگر  درخواست کردم و براي امتم شفاعت نمودم. پروردگار، یک -نجات امتم را

 ».ي شکر گزاردم از امتم را به من بخشید؛ لذا براي پروردگارم سجده
 شرح

نعمت یا رفع بال گشوده  ي شکر در هنگامِ حصول ي سجده بارهبابی در /مؤلف
 است.

؛ إرواء الغلیل، ش: 3229؛ السلسلۀ الضعیفۀ، ش: 2089نگا: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )1(
 نیز این حدیث را ضعیف دانسته است. 1496ابیح، ش: در مشکاة المص /؛ آلبانی474
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گونه که اهللا متعال  هاي االهی قابل شمارش نیست؛ همان روشن است که نعمت
 فرماید: می

ْ  �ن﴿ وا ِ ٱ َمةَ نِعۡ  َ�ُعدُّ َّ�  �َ  ۡ�ُ ۗ ٓ َ ٱ إِنَّ  ُصوَها   ]١٨: النحل[  ﴾١٨ رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  �َّ
 درآورید. ها را به شمارش توانید آن هاي اهللا را بشمارید، نمی و اگر بخواهید نعمت 

همین دم و بازدم یا نفش کشیدن را در نظر بگیرید که در هر دقیقه چند بار تکرار 
س در هر نفسی دو نعمت وجود دارد پ گردد؛ اگر بند آید، انسان هالك میشود و  می

درستی، خوردن و  طور صحت و تن قابل شمارش نیست. و همین و همین نعمت نیز
کس  هاي بزرگی هستند که هیچ ید بدن، همگی نعمتآشامیدن، و دفع سموم و مواد زا

هاي االهی همواره ادامه دارد و اگر انسان  آید. اما نعمت ها برنمی ي شکرِ آن از عهده
ي عمرش را در سجده  اي بگزارد، باید همه مکلف بود که براي هر نعمتی، سجده

 :کرد سپري می
 ]»دي شُکرش بدر آی دههکز ع از دست و زبانِ که برآید«[

ها تازگی دارند یا در گذرِ زمان، هر از چند گاهی نصیبِ  نعمت اما بخشی از
شوند؛ مانند نعمت فرزند یا فراهم شدن شرایط ازدواج براي انسان یا پیدا  انسان می
یابی به مال و ثروت و  یا دست نداي که همه از یافتنِ او ناامید شده بود شده شدنِ گم

در چنین مواردي شایسته است که انسان براي اهللا  مسلمانان.آن، و یا پیروزيِ  امثالِ
 ي شُکر بگزارد. متعال سجده

گونه که در نماز  دهند، همان ي تولد فرزندش را به او می که مژده مثًال هنگامی
 كَ  ر�َّنا وحِبَمدِ ا�َّ َك ُسبحاَن َر�ِّ األىلع؛ ُسبَحانَ «کند، سجده نماید و بگوید:  سجده می

بخشیده است، شُکر کند و اهللا را حمد  ؛ سپس اهللا را بر نعمتی که به او»اغِفر يِل  ا�َّ
پروردگارا! تو را بر این : «»مةانلعأشكرک يا رّ� ىلع هذه «و ستایش نماید و بگوید: 

 ».گزارم نعمت، سپاس
ي شُکر  شود، باید سجده که بالیی آشکار از انسان دور می چنین هنگامی هم

برد و در عین حال، در معرض  سر می سالمت و عافیت بهان همواره در بگزارد. انس
را  گردد، اما اهللا متعال آن هاي بال نمایان می نشانه؛ گاه ها و بالیا قرار دارد نواع آسیبا

کند. مثالً انسان در خودرويِ خود در حالِ حرکت است و ناگهان  از انسان دور می
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جاست  برد. این در می هاز این حادثه جانِ سالم بِشود؛ ولی انسان  ماشینش واژگون می
رود و ناگهان در  عنوان مثال: در مسیري راه می آورد. یا به جا می ي شُکر به که سجده

ي  ماند. در این حال نیز سجده بیند یا زنده می افتد؛ اما آسیب نمی اي می گودال یا چاله
 کند. ستایش می خاطر رفع بال گزارد و اهللا متعال را به شُکر می

هاي فراوانی از رفع بال دیده شده است؛ لذا  در زندگیِ هر یک از ما نمونه
ي شُکر بگزارید و سه بار بگویید:  سجدهکه اهللا متعال بالیی را از شما دور کرد،  همین

اهللا متعال را گاه  ؛ آن» اغِفر يِل ا�َّ كَ  ر�َّنا وحِبَمدِ ا�َّ َك ُسبَحانَ «و  »ُسبحاَن َر�ِّ األىلع«
 خاطر بالیی که از شما دور کرده است، ستایش کنید. به

اهللا اختالف نظر دارند که آیا طهارت براي  ي شُکر است. علما رحمهم این، سجده
ي شُکر، شرط است یا خیر؟ دیدگاه صحیح، این است که طهارت، شرط  سجده
صورتی  یابد یا به می بسا انسان ناگهان به نعمتی دست ي شُکر نیست. زیرا چه سجده

شود و وضو یا آمادگی ندارد و اگر بخواهد وضو  غیرمنتظره، بالیی از او دور می
زمان با حصول نعمت یا رفع بال  ي شُکر که باید هم برد و سجده گیرد، زمان میب

بدون وضو، سجده ایرادي ندارد که افتد. بنابراین در چنین شرایطی  تأخیر می باشد، به
 نماید.

*** 
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 فرماید: اهللا متعال می
ۡ ٱ َوِمنَ ﴿ دۡ  لِ �َّ ن َعَ�ٰٓ  لََّك  نَافِلَةٗ  ۦبِهِ  َ�َتَهجَّ

َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ   ﴾٧٩ اُمودٗ �َّ

   ]٧٩: اإلرساء[ 
ي  و پاسی از شب را براي نماز و تالوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب، ویژه

 برساند.  ؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایستهتوست

 فرماید: و می
ۡ ٱ َعنِ  ُجُنو�ُُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿  ] ١٦:  السجدة[                ﴾َمَضاِجعِ ل
 مانَد. (شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می 

 فرماید: و نیز می

﴿ ْ ۡ ٱ ّمِنَ  قَلِيٗ�  َ�نُوا     ]١٧: الذاريات[  ﴾١٧ ُعونَ جَ َ�هۡ  َما لِ �َّ
 خوابیدند. آنان فقط اندکی از شب می

 شرح
داري و  زنده ي فضیلت شب بابی درباره» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

 قیامِ شب گشوده است.
در دلِ شب است که برترین  ننماز خواندداري یا قیام شب،  زنده منظور از شب

 شاءاهللا حدیثی به همین مضمون خواهد آمد. باشد و ان نماز پس از نماز فرض می
ستند، ستوده و پیامبرش یا اهللا متعال کسانی را که در دلِ شب به نماز و عبادت می

 را به نماز تهجد دستور داده و فرموده است:
ۡ ٱ َوِمنَ ﴿ دۡ  لِ �َّ ن َعَ�ٰٓ  لََّك  نَافِلَةٗ  ۦبِهِ  َ�َتَهجَّ

َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ   ﴾٧٩ ادٗ ُمو�َّ

   ]٧٩: اإلرساء[ 
ي  و پاسی از شب را براي نماز و تالوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب، ویژه

 برساند.  توست؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته

 شب زقیامِ پاسی اپیامبرش را به عال گونه که در این آیه آمده است، اهللا مت همان
اي از  ي شب. زیرا قیامِ تمام شب، سنت نیست؛ مگر در پاره ست، نه همهدستور داده ا
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ها، این است که  ي سایر شب ي پایانیِ رمضان. و سنت درباره موارد از قبیل: دهه
 انسان بخشی از شب را بخوابد و بخشی دیگر را به نماز و تالوت قرآن سپري کند.

ي این  درباره». ي توست ر واجب، ویژهعمل زیاده ب«یعنی:   ﴾لََّك  نَافِلَةٗ ﴿فرمود: 
اند: مفهومش، این است که نماز و  عبارت دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی از علما گفته

واجب  واجب است. لذا قیام شب بر کسی جز پیامبر قیامِ شب، فقط بر پیامبر
بر او  باشد که در این صورت، عمل به نذرکه شخصی نذر کرده  نیست؛ مگر این

شده که این عبارت بدین معناست که نماز و قیامِ شب، براي   و نیز گفته ست.واجب ا
گونه  گونه که براي دیگران نیز همین له یا عملِ زیاده بر واجب دارد؛ همانفتو حکم نا

 است.
    بیان نمود و فرمود: سپس اهللا متعال بخشی از ثمرات تهجد را براي پیامبرش

ن َعَ�ٰٓ ﴿
َ
ۡ  اَمَقامٗ  َك َر�ُّ  َعَثَك َ�بۡ  أ پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه باشد که « ﴾اُمودٗ �َّ

 ».و شایسته برساند

ي قطعیت  افاده ﴾َعَ�ٰٓ ﴿فرماید:  اند: هرگاه اهللا متعال در قرآن کریم می علما گفته
شود که اهللا متعال تو را به مقام ویژه و  جا این می کند؛ لذا مفهوم آیه در این می

 جایگاهاین در روز قیامت پس  ستایند. ها تو را می ي آفریده رساند که همه اي می شایسته
؛ مردم روز رستاخیز که است اهللا ، از آنِ رسولشود م شفاعت نیز میاکه شامل مقویژه 

شنوند، در میدانی بزرگ و هموار که هیچ کوه،  بانگ بزرگ و شدید آن روز را می
 به باال دوختهآیند و چشمانشان  ست، گرد میرودخانه، درخت و ساختمانی در آن نی

اي که فقط یک میل با آنان  گونه گیرد؛ به شود و خورشید باالي سرشان قرار می می
خودش  ،اهللا! اهللا کشد. سبحان ي پنجاه هزار سال طول می اندازه روز به فاصله دارد. آن

که  ، تا چه رسد به اینتواند سرِ پا بایستد ؛ انسان بیست و چهار ساعت نمیبفرمایدرحم 
هاي  روز مردم به سختی هزار سال را تحمل کند! در آن روزي به طولِ پنجاه

دارد تا در پیِ کسی برآیند که برایشان  شوند که آنان را بر آن می ناپذیري دچار می وصف
 بروند. اندازد که نزد ابوالبشر، آدم شفاعت کند. اهللا در دلشان می نزد اهللا
برد که او را براي خود مفید  به کسی پناه می ه انسان در شرایط سختست ک طبیعی
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بینی که چه  گویند: می روند و می ها در روز رستاخیز نزد پدرشان می داند. لذا انسان می
هاي همه چیز را به تو  حال و روزي داریم؛ اهللا متعال تو را با دست خویش آفرید و نام

ي تو امر فرمود و الطاف فراوانی به تو نمود؛ پس  آموزش داد و فرشتگان را به سجده
گوید: اهللا متعال مرا از  کند؛ می عذرخواهی می نزد اهللا براي ما شفاعت کن. اما آدم

ام و  لذا شرمندهنافرمانی کردم و از آن خوردم.  ي ممنوعه باز داشت؛ اما من خوردن میوه
روند که نخستین پیامبرِ  می توانم براي شما شفاعت کنم. لذا مردم نزد نوح نمی

شمارند و از فضل و جایگاه  هایی را که اهللا به او داده، برایش برمی مرسل است؛ نعمت
آورد که از اهللا، چیزي خواسته است  ذر میگویند؛ او نیز ع هللا متعال سخن میاو در نزد ا

 فرماید: که اهللا متعال می خواست. چنان که نباید می
هۡ  ِمنۡ  ِ� بۡ ٱ إِنَّ  َرّبِ  َ�َقاَل  ۥ�َّهُ رَّ  نُوحٞ  َونَاَدىٰ ﴿

َ
نَت  قُّ �َۡ ٱ َدكَ وَعۡ  �نَّ  ِ� أ

َ
حۡ  َوأ

َ
 َ�مُ أ

   ]٤٥: هود[       ﴾٤٥ ِكِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ
گمان  ي من است و بی نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: اي پروردگار من! پسرم، از خانواده

 باشد. ات، حق و درست می وعده

اش را از عذاب خویش  وعده داده بود که خانواده ه نوحزیرا اهللا متعال ب
رهاند؛ اما پسرش که کافر بود، از عذاب االهی نجات نیافت. حتی پدرش از او  می

خوانیم که  خواست که سوارِ کشتی شود؛ ولی پسر نوح قبول نکرد. در قرآن کریم می
 باره می فرماید: اهللا متعال در این

َعَنا َكبرۡ ٱ ُبَ�َّ َ�ٰ  زِلٖ َمعۡ  ِ�  َوَ�نَ  ۥَنهُ �ۡ ٱ نُوحٌ  َونَاَدىٰ ﴿ عَ  تَُ�ن َوَ�  مَّ ٰ لۡ ٱ مَّ  فِرِ�نَ َ�
   ]٤٢: هود[         ﴾٤٢

و نوح، فرزندش را که در کناري قرار داشت، صدا زد (و گفت:) پسرم! با ما سوار شو و با 
 کافران مباش.

 فرماید: می دهد؟ اهللا اما ببینیم پسرش چه پاسخی می
ۡ ٱ ِمنَ  ِصُمِ� َ�عۡ  َجَبلٖ  إَِ�ٰ  اوِيٓ  َٔ َ�  قَاَل ﴿ ٓ ل    ]٤٣: هود[        ﴾�ۚءِ َما

 .د(پسر نوح) گفت: به کوهی پناه خواهم برد تا مرا از آب حفظ کن

 شوم. یعنی: با تو و پیروانت سوارِ کشتی نمی
 فرماید: اهللا متعال می
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ٓ َ�َفَتحۡ ﴿ بۡ  َنا
َ
� ٰ ٓ ٱ َب َ� َما ٓ  ءِ لسَّ نۡ  ءٖ بَِما    ]١١: القمر[                    ﴾١١ َهِمرٖ مُّ

 آسا گشودیم. سپس درهاي آسمان را با آبی سیل

گر  که بیان» تاء«آمده است؛ یعنی با تشدید حرف  »َ�َفّتحنا«و در قرائتی دیگر، 
تر از   ریخت و به مراتب شدیدتر و بیش ست که از آسمان فرو می و فراوانیِ آبی شدت

هایی در  ي زمین به صورت چشمه ریزد. همه رون مییب ي مشک آبی بود که از دهانه
جوشید؛ حتی از تنورهاي پر آتش نیز آب بیرون زد. وقتی  آمده بود که از آن آب می

هاي آب بجوشد، چه اتفاقی  ین چشمهمزآسا فرو ریزد و از  سمان آبی سیلاز آ
 .ها برسد هبیعی بود که سطح آب به بلنداي کوافتد؟ پس ط می

اي با خود داشت، براي نجات خود و پسرش باالي کوه  نان کافر که بچهیکی از ز
ي کوه رسید.  که به قله رفت تا این آمد، آن زن نیز باالتر می رفت؛ هر چه آب باالتر می

و مادر و بچه، هر دو  همه تقال کارساز نبود اش را با دو دستش باال گرفت؛ اما این بچه
اگر کسی به خواست اهللا نجات «ره فرموده است: با در این اهللا غرق شدند. رسول

ي ساکنان زمین، جز کسانی که  اما اهللا متعال براي همه ».یافت، مادرِ این بچه بود می
سوارِ کشتی شده بودند، چنین مقدر فرمود که هالك شوند. از جمله پسرِ نوح که به 

 ایمان نیاورد و سوارِ کشتی نشد؛ بلکه گفت: پدرش
ۡ ٱ ِمنَ  ِصُمِ� َ�عۡ  َجَبلٖ  إَِ�ٰ  اوِيٓ  َٔ َ�  قَاَل ﴿ ٓ ل    ]٤٣: هود[       ﴾ءِ َما

 .دبه کوهی پناه خواهم برد تا مرا از آب حفظ کن

 فرماید: می اهللا
مۡ  ِمنۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َ�َ�ِصمَ ﴿

َ
ِ ٱ رِ أ ۡ ٱ َنُهَمابَيۡ  وََحاَل  رَِّحمَۚ  َمن إِ�َّ  �َّ  ِمنَ  َفَ�نَ  جُ َموۡ ل

ۡ ٱ   ]٤٣: هود[  ﴾٤٣ َر�ِ�َ ُمغۡ ل
اي نیست، مگر کسی که اهللا بر او رحم  (نوح) گفت: امروز در برابر عذاب اهللا هیچ نگهدارنده 

 شدگان گردید. ترتیب (فرزند نوح) از غرق نماید. و موج در میانشان جدایی انداخت و بدین

 خواست فرزندش غرق شود، پروردگارش را ندا داد و گفت: که نمی نوح
هۡ  ِمنۡ  ِ� بۡ ٱ إِنَّ  َرّبِ ﴿

َ
نَت  قُّ �َۡ ٱ َدكَ وَعۡ  �نَّ  ِ� أ

َ
حۡ  َوأ

َ
 ﴾٤٥ ِكِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�مُ أ

  ]٤٥: هود[ 
باشد؛ و  ات، حق و درست می گمان وعده ي من است و بی اي پروردگار من! پسرم، از خانواده 

 رانی. تو بهترین حکم
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 فرماید: اهللا متعال می

هۡ  ِمنۡ  َس لَيۡ  ۥإِنَّهُ  ُنوحُ َ�ٰ  قَاَل ﴿
َ
 َس لَيۡ  َما نِ لۡ  َٔ �َۡ�  فََ�  لِٖح� َ�ٰ  َ�ۡ�ُ  َ�َمٌل  ۥإِنَّهُ  لَِكۖ أ

ٓ  ٌمۖ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  ِعُظَك  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
 ]  ٤٦: هود[  ﴾٤٦ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  تَُ�ونَ  أ

ست؛ پس، از من  (اهللا) فرمود: اي نوح! او از خاندان تو نیست. او (داراي) عمل ناشایستی
 دهم که مبادا از جاهالن باشی. نداري. من به تو پند می چیزي مخواه که به آن علم

 اش چه فرمود! سبحان اهللا! بنگرید که اهللا به یکی از پیامبران و فرستادگان برگزیده
 ما براي د:گوین می او به و آیند می نوح نزد مردم رستاخیز، روز که این خالصه

 که خواسته چیزي وردگارشپر از دنیا در زیرا آورد؛ می عذر نیز نوح کن. شفاعت

 .ندارد شفاعت رويِ و است شرمنده لذا است؛ نداشته آن به نسبت دانشی هیچ
آید؛  شمار می ي پیامبران به که پدرِ همه روند می گاه مردم نزد ابراهیم آن
سه دروغ گفته است، از شفاعت و وساطت سر باز  خاطر اهللا نیز که به ابراهیم

که او، در حقیقت، دروغ نگفت؛ بلکه توریه کرد و توریه، دروغ زند. ناگفته نماند  می
داند و براي  که بسیار خداترس بود، این را مانع از شفاعت می خاطر آن نیست. ولی به

 شود. قدم نمی شفاعت کردن، پیش
هایی را که اهللا به او داده  روند و امتیازات و نعمت می مردم، نزد موسیسپس 

کند؛ زیرا مرتکب قتل شده است.  عذرخواهی می ما موسیشمارند. ا است، برمی
اسرائیل  ست. چون بنی هاي االهی مردي قوي بود؛ این هم یکی از حکمت موسی

روزي  کرد. موسی قومی بودند که باید مردي قوي و سرسخت آنان را رهبري می
یل بود و اسرائ ها، از بنی اند. یکی از آن مشاهده کرد که دو نفر با هم درگیر شده

بود، از او یاري  دیگري، قبطی و از خاندان فرعون. مردي که از پیروان موسی
سان  و بدین ادن قبطی زد و آن قبطی در دم جان دمشتی به آ خواست؛ لذا موسی

شود و  قدم نمی شفاعت پیش رو براي ناخواسته شد. از اینمرتکب قتلی  موسی
ي االهی، پیش از  بروند که آخرین فرستاده کند که نزد عیسی پیشنهاد می به مردم

 است و میان او و پیامبرِ آخر زمان، هیچ نبی و رسولی وجود ندارد. محمد مصطفی
کند و مردم را به کسی  عذرخواهی می بدون ذکرِ هیچ دلیل یا موضوعی، عیسی

، گاه مردم آن. تر است؛ یعنی به محمد مصطفی دهد که از او برتر و کامل ارجاع می
یابد و با شفاعت  ي شفاعت می خیزد و اجازه روند و ایشان، برمی می اهللا نزد رسول
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ترتیب مردم از سختیِ انتظار در روز  شود و بدین او، حساب و کتاب، آغاز می
 یابند. روز رهایی می هاي آن رستاخیز و دیگر سختی

، مورد با قرار گرفتن در مقام شفاعت جاست که محمد رسول اهللا آري؛ این
ي پیامبران از  اش را هم دارد؛ زیرا همه گیراستی شایست گیرد و به ش قرار میستای

 اهللا درخواست شفاعت به رسولکه  کنند تا این قبول این کار، عذرخواهی می
گر فضیلت  ، خود بیاناهللا یابی مردم در نزد رسول رسد. بازنگاهی به جریان شرف می

خواست، از همان ابتدا آنان را به  ر اهللا متعال میباشد؛ زیرا اگ می اهللا رسول
زند که  اي رقم می گونه شد؛ اما جریان را به رهنمون می اهللا نزد رسول یابی در شرف

تحقق  ي محمد دربارهو این نوید بزرگ  نمایان شود اهللا فضل و برتري رسول
 فرموده است:به او  یابد که اهللا

ن َعَ�ٰٓ ﴿
َ
ۡ  اَمَقامٗ  َك َر�ُّ  َعَثَك َ�بۡ  أ   ]٧٩: اإلرساء[                ﴾٧٩ اُمودٗ �َّ

 .برساند  ه جایگاهی ویژه و شایستهباشد که پروردگارت تو را ب 

ذکر کرده است، سخن خواهیم گفت.  /ي سایر آیاتی که مؤلف در ادامه، درباره
 شاءاهللا. ان

*** 
 فرماید: اهللا متعال می

ۡ ٱ َوِمنَ ﴿ دۡ  لِ �َّ ِ  َ�َتَهجَّ ن َعَ�ٰٓ  لََّك  نَافِلَةٗ  ۦهِ ب
َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ  ﴾٧٩اُمودٗ �َّ

  ]٧٩: اإلرساء[ 

ي  و پاسی از شب را براي نماز و تالوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب، ویژه 
 برساند.  توست؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته

 فرماید: و می
ۡ ٱ َعنِ  ُجُنو�ُُهمۡ  اَ�ٰ َ�َتجَ  ﴿    ]١٦:  السجدة[              ﴾َمَضاِجعِ ل

 مانَد. (شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می

 فرماید: و نیز می
﴿ ْ ۡ ٱ ّمِنَ  قَلِيٗ�  َ�نُوا  ]  ١٧: الذاريات[               ﴾١٧ َجُعونَ َ�هۡ  َما لِ �َّ

 خوابیدند. آنان فقط اندکی از شب می
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 شرح
داري و  زنده ي فضیلت شب بابی درباره» الصالحین ریاض«در کتابش  /فمؤل

 فرماید: می قیامِ شب گشوده و سپس این آیه را ذکر کرده است که اهللا
ۡ ٱ َوِمنَ ﴿ دۡ  لِ �َّ ن َعَ�ٰٓ  لََّك  نَافِلَةٗ  ۦبِهِ  َ�َتَهجَّ

َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ  ﴾٧٩اُمودٗ �َّ

  ]٧٩: اإلرساء[ 

ي  ی از شب را براي نماز و تالوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب، ویژهو پاس
 برساند.  توست؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته

سپس این آیه را آورده است که  /ي این آیه سخن گفتیم؛ مؤلف تر درباره پیش
 فرماید: اهللا متعال می

ۡ ٱ َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ ا اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ  َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ  َمَضاِجعِ ل  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
   ]١٦:  السجدة[  ﴾١٦ يُنفُِقونَ 

خوانند و  ماند و با بیم و امید، پروردگارشان را می (شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می
 کنند. ایم، انفاق می چه نصیبشان کرده از آن

 فرماید: این آیه می عال پیش ازتماهللا 
ِينَ ٱ تَِناَ�ٰ � ِمنُ يُؤۡ  إِ�ََّما﴿ ْ  إَِذا �َّ  َوُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  وََسبَُّحواْ  � � بَِها ُذّكُِروا
ونَ َتكۡ �َسۡ  َ�     ]١٥:  السجدة[  ﴾١٥ ِ�ُ

کنان به زمین  آورند که چون به آن پند داده شوند، سجده تنها کسانی به آیات ما ایمان می
 ورزند. کنند و ایشان تکبر نمی افتند و با حمد و ستایش پروردگارشان، او را به پاکی یاد می می

گاه که با آیات  ها بیان فرموده است: آن اهللا متعال، چند ویژگیِ ارجمند براي این
خود  افتند و از نهادن پیشانی و بینیِ کنان به زمین می شوند، سجده االهی پند داده می
فرمان دهد، به  آنان را به سجده و کرنش ورزند و چون اهللا بر زمین تکبر نمی

کرنش و فروتنی در  ، کمالِجا در اینروند. احتمال دارد که منظور از سجده  سجده می
 ها. از طریق عبادت و پرستشِ او باشد؛ چه با سجده و چه با سایر عبادت برابر اهللا

﴿ ْ گویند و تسبیحِ اهللا متعال بدین  یعنی اهللا متعال را تسبیح می ﴾ّ�ِِهمۡ رَ  دِ ِ�َمۡ  وََسبَُّحوا
یعنی: او دانند. لذا تسبیحِ اهللا را گفتم،  میمعناست که او را از هر عیب و نقصی پاك 

از هر  پاکی یاد کردم و او را از هر عیب و نقصی پاك شمردم؛ زیرا صفات اهللا را به
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براي مصاحبت و » باء«حرف  ﴾َرّ�ِِهمۡ  دِ مۡ ِ�َ ﴿نقص است.  جهت، کامل و بی
حمد و ستایش هم کنند، او را  پاکی یاد می که اهللا را به ست؛ یعنی ضمن این همراهی

شود با صفات کمال به همراه  یعنی ستایش کسی که ستوده می »حمد«نمایند.  می
، بدین »اهللا را ستایش کردم«گویید:  داشت وي. لذا وقتی می محبت با او و بزرگ

باشد و این کمال را بر  نقص می معناست که معتقدم که او داراي صفات کامل و بی
که در  چنان شود؛ هم نامیده می شثنا و ستایگاه که مدح تکرار شود،  زبان آوردم. آن
الَة «نقل از اهللا متعال فرمود:  به اهللا رسولآمده است:  حدیث ابوهریره قََسْمُت الصَّ

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ َ�بِْدي نِْصَفْ�ِ فَإَِذا قَاَل: بَيِْ� َوَ�ْ�َ  َدِ� َ�بِْدي  ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ قَاَل: مَحِ
َّ َ�بِْدي ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ فَإَِذا قَاَل: ْ�َ� ىلَعَ

َ
من نماز را میان خود و «یعنی:  )1(.»قَاَل: أ

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿گوید:  ام. هنگامی که بنده می ام دو قسمت کرده بنده   ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
 لرَّ�ٱ﴿گوید:  گاه که بنده می ام مرا حمد و ستایش کرد. و آن فرماید: بنده اهللا می

 ».ام مرا ثنا گفت فرماید: بنده اهللا می ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ

ونَ َتكۡ �َسۡ  َ�  وَُهمۡ ﴿ دت اهللا سر ؛ یعنی: از عبا»ورزند و ایشان تکبر نمی« ﴾٤٩ ِ�ُ
هاي االهی را با خشوع و فروتنی، و احساس بندگی و درك کمالِ  تابند. لذا فرمان نمی

 دهند. انجام می ربوبیت و الوهیت براي اهللا

ۡ ٱ َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ یعنی: شبانگاهان پهلوهایشان از بسترها دور  ﴾َمَضاِجعِ ل
کنند. و چون از نماز شب فارغ  سپري می مانَد و شب را در نماز و ذکرِ اهللا می

 فرماید: گونه که اهللا متعال می پردازند؛ همان شوند، به استغفار و درخواست آمرزش می

﴿ ِ  ٱَو�
َ
    ]١٨: الذاريات[  ﴾١٨ ِفُرونَ َتغۡ �َسۡ  ُهمۡ  َحارِ سۡ ۡ�

 کردند. و سحرگاهان استغفار و درخواست آمرزش می

هاست که  گرِ کمالِ خودشناسیِ آن بیان فرماید: این، یکی از بزرگان سلف می
کوتاهی کرده  که در عبادت اهللا داري و قیام شب، از ترس این زنده رغم شب به

 کنند. باشند، در سحرگاهان استغفار و درخواست آمرزش می

 .395صحیح مسلم، ش:  )1(
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این، ». خوانند با بیم و امید، پروردگارشان را می«  ﴾اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ  َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ ﴿
 گیرد. شود و هم دعاي عبادت را در برمی ملِ دعاي درخواست (مسألت) میهم شا

 را ما پروردگارا! بیامرز؛ را ما پروردگارا! گویند: می که است این درخواست، دعاي

 بفرما. آسان را کارهایمان پروردگارا! بگردان؛ نیاز بی
ان را روزه دهند، ماه رمض گزارند، زکات می و دعاي عبادت، این است که نماز می

کنند و  پدر و مادرشان نیکی میچنین به  آورند. هم جا می گیرند و حج بیت اهللا را به می
دارند و در عبادت و انجام اوامر االهی کوتاهی  د خویشاوندي را پاس مینوپی

چرا «گزار بپرسید:  کنند. عبادت از آن جهت، دعا و طلب است که اگر از عبادت نمی
را کسب کنم. لذا  که رضایت اهللا دهد: براي این ، پاسخ می»نیک اهللا را عبادت می

شود، از اهللا متعال  گزار با زبانِ حال که گاه با زبانِ گفتاري نیز همراه می عبادت
کند. مثالً نماز که دعاي عبادت است، دعاي مسألت  درخواست رضایت و سعادت می

این دعاي درخواست را در نماز  اي که اگر گونه یا درخواست را نیز در خود دارد؛ به
 گویم: را می» فاتحه«ي  سوره 6ي  ؛ آیهآري زبان نیاورید، نمازتان باطل است. بر

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿ ۡ ٱ َط لّصِ   ]٦: الفاحتة[     ﴾٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل
رو اهللا  لذا نماز، هم دعا به زبانِ حال است و هم دعا به زبانِ گفتاري. از این  

ها و  کنند و خواسته یعنی: پروردگارشان را عبادت می  ﴾َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ ﴿متعال فرمود: 
 طلبند. نیازهایشان را از او می

یعنی عبادتشان با ترس از مجازات پروردگار و امید به اجر و  ﴾اَوَطَمعٗ  افٗ َخوۡ ﴿
دانند که اگر مرتکب عملی حرامی شوند، مجازات  پاداشِ او، همراه است؛ زیرا می

اگر از محرمات دوري کنند و واجبات خود را انجام دهند، اجر و ثواب  گردند و می
اند: یعنی  رو هم امیدوارند و هم ترسا. برخی از علما گفته یابند. از این می

ن و ترسا هستند و به خوانند که از بابت گناهانشان نگرا پروردگارشان را در حالی می
به خویشتن و گناهان خود بیندازد،  اگر انسان نگاهی اهللا امیدوارند.فضل و رحمت 

تر است. از اهللا متعال  ها نیز سنگین شود؛ زیرا بارِ گناه، از کوه ترسد و نگران می می
چنین اگر انسان به  خواهیم که با عفو و گذشت خویش با ما برخورد کند. هم می
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ز گستردگیِ رحمت و عفو پروردگار بنگرد و بداند که اهللا عفو و گذشت را بیش ا
شود، دل به رحمت االهی  اش خشنود می ي بنده مجازات دوست دارد و از توبه

گردد  قدري خشنود می اش به ي بنده از توبه بندد؛ به ویژه اگر انسان بداند که اهللا می
شدُّ فرحاً بِتَْو�ِة « فرموده است: اهللا که رسول چنان گنجد؛ هم که در وصف نمی

َ
ُ أ َّ�

رٍْض فالٍة، فانْفلتْت ِمنُْه وعلَيْها َ�بِْدهِ ِح� يتُو
َ
َحِدُ�ْم اكن ىلَعَ راِحلَِتِه بِأ

َ
ِه ِمْن أ

ْ
ُب إِيل

�َِس ِمْن َراِحلِته، َ�بَيْنما هَو 
َ
ىَت َشَجرًة فاْضَطَجَع يف ِظلَِّها، وقد أ

َ
�َِس ِمنَْها، فأ

َ
طعاُمُه ورَشابُُه فأ

خذ خِب 
َ
ِة الَفرح: َكَذلَِك إِْذ ُهَو بِها قَائِمة ِعنَْده، فَأ نا ا�َّطاِمَها ُ�مَّ قَاَل ِمْن ِشدَّ

َ
نت عبِْدي وأ

َ
 أ

ِة الفرح  ِمْن ِشدَّ
َ
ْخَطأ

َ
تر از فردي  اش بیش ي بنده خداوند، از توبه«. یعنی: »ر�َُّك، أ

شود که در بیابانی، بر شتر خود سوار است؛ شترش که آب و غذاي او را  شادمان می
ي  شود؛ زیر سایه کند و او، از یافتنش ناامید می فرار می رمد و بر پشت دارد، از او می

کلی ناامید  کشد. در آن حال که به رود و ناامید از یافتن شترش، دراز می درختی می
گیرد و از  بیند که کنارش ایستاده است. افسار شتر را می شده، ناگهان شترش را می

 ».ي منی و من، پروردگار تو هستم گوید: خدایا! تو، بنده اشتباه می شدت خوشحالی، به
لطف و رحمت اهللا امیدواریم؛  رغم گناهان بزرگ و فراوانی که داریم، به لذا به

ي  گانه نیز، کفاره تر است. هر یک از نمازهاي پنج گستردهچراکه لطف و رحمت او، 
گناهان که از  زند؛ البته مشروط به این ست که در بیان هر دو نماز از ما سر می گناهانی

خوانند؛ از عذاب  ها پروردگارشان را با بیم و امید می هر حال، آن بزرگ دوري کنیم. به
ترسند و به ثواب و پاداش او امیدوارند؛ از بابت گناهان خویش ترسا و نگران  او می

 ي این معانی درست است. همه اند. هستند و به فضل و رحمت االهی چشم دوخته

ا﴿  ]٣:البقرة[      ﴾٣ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
. زیرا شایسته نیست کنند ایم، انفاق می چه که نصیبشان کرده یعنی: از بخشی از آن  

ض کرد که عر به پیامبر که ابولبابه چنان ي اموالش را صدقه نماید. ، همهنکه انسا
؛ ست سوم کافی یک«فرمود:  اهللا ي اموالش را صدقه دهد. رسول د همههخوا می
اند: اگر کسی نذر یا نیت کند که  تهرو علما گف از این». هدرا صدقه ب سوم اموالت یک
که به همین  ست. چنان سوم اموالش کافی دادنِ یک صدقهي اموالش را صدقه دهد،  همه
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آمده که براي تبعیض است؛ » من«ي قرآن نیز حرف  سوم تصریح شده و در آیه یک
براي » من«اند: حرف  کنند. برخی از علما گفته انفاق مییعنی : بخشی از اموالشان را 

مطابق وضعیت خود و شرایطی که شود که  این می ،بیان جنس است؛ لذا مفهوم آیه
ي اموالشان  سوم یا نصف یا همه کنند؛ کم یا زیاد؛ یک برند، انفاق می سر می در آن به
صدقه داد و لشکر اسالم،  ي اموالش را براي تجهیز همه که ابوبکر صدیق را. چنان

این بار نیز از من پیشی گرفت.  ابوبکرنیز نصف اموالش را بخشید و گفت:  عمر
گرفتند و این، از روي  پیشی می دیگر یکدر انجام کارهاي نیک بر  #زیرا صحابه

حسادت نبود؛ بلکه از روي عالقه و رغبت فراوانی بود که به کارهاي نیک داشتند. 
ات  براي خانواده«از او پرسید:  اهللا ي اموالش را آورد، رسول همه بکرگاه که ابو آن

پرسید که براي  از عمر اهللا اهللا و رسولش را. رسولپاسخ داد:  )1(»چه گذاشتی؟
اذعان کرد  جا بود که عمر اي؟ گفت: نیمی از اموالم را. آن ات چه گذاشته خانواده

 پیشی بگیرد. بوبکر صدیقاز ا تواند در کارهاي نیک که هرگز نمی
سوابق نیک و فضایلی داشت که عمر، عثمان و علی و سایر  زیرا ابوبکر

 رسیدند. به آن نمی #صحابه
چه که اهللا متعال نصیبشان کرده است،  نآکه بندگان نیک پروردگار، از  خالصه این

 فرماید: می لاش چیست؟ اهللا متعا کنند؛ اما پاداش و نتیجه انفاق می
ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ� ﴿ ا خۡ  مَّ

ُ
ةِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ �ۡ  ُقرَّ

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  ﴾١٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 ]١٧:  السجدة[  
ي شادمانی)  ها (و مایه بخش چشم هاي ارزشمندي که روشنی داند چه پاداش کس نمی هیچ  

 .است، براي آنان به پاس کردارشان، نهفته شده است

اهللا متعال براي بندگان نیکش، قرار بده. آري؛  اني این ما را در جرگهپروردگارا! 
که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به   هایی در بهشت فراهم کرده نعمت

هاي بهشت به  اگرچه وقتی صحبت از نعمت قلب هیچ انسانی، خطور نکرده است.

، مصطفی بن العدوي. ذیلِ شرح از ابوعبداهللا» الصحیح المسند من فضائل الصحابۀ«نگا:  حسن است؛ )1(
 .حال ابوبکر
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کس  کیفیت آن به ذهن هیچخرما باشد؛ اما  درختشود:  آید، مثالً گفته می میان می
 فرماید: رو می خطور نکرده است. از این

ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ� ﴿ ا خۡ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ �ۡ  ُقرَّ

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  ﴾١٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 ]١٧:  السجدة[    
شادمانی)  ي ها (و مایه بخش چشم هاي ارزشمندي که روشنی داند چه پاداش کس نمی هیچ   

 .است، براي آنان به پاس کردارشان، نهفته شده است
او بر هر یقین  خواهیم که ما را جزو این نیکوکاران بگرداند؛ به از اهللا متعال می

 کاري تواناست.
*** 

 فرماید: اهللا متعال می
﴿ ْ ۡ ٱ ّمِنَ  قَلِيٗ�  َ�نُوا   ]١٧: الذاريات[              ﴾١٧ َجُعونَ َ�هۡ  َما لِ �َّ
 خوابیدند. آنان فقط اندکی از شب می 

ْت: اَكَن انلَّيِبُّ  &وعن اع�شةَ  -١١٦٧
َ
ُت  قال

ْ
َدَماهُ، َ�ُقل

َ
َر ق ْيِل َحىتَّ َ�َتفطَّ

َّ
يَقوُم ِمَن الل

اَل: 
َ
َر؟ ق َم ِمْن َذنْبَِك َوَما تَأخَّ َك َما َ�َقدَّ

َ
ْد ُغِفَر ل

َ
ُ: لَِم تَْصَنُع َهَذا يَا َرُسوَل اهللا، َوق

َ
ال أ«هل

َ
ف

وراً؟
ُ
وُن َ�ْبداً َشك

ُ
 )1([متفقٌ علیه] »أ�

ایستاد که  ي به عبادت می اندازه شب را به پیامبرگوید:  می &یشهاع ترجمه:
که  کنی، حال آن خدا! چرا چنین می کرد؛ به ایشان گفتم: اي رسول پاهایش ترَك (ورم) می

 »گزار نباشم؟ اي سپاس یا بندهآ«ات را بخشیده است؟ فرمود:  اهللا، گناهانِ گذشته و آینده

ْوهُ. -١١٦٨
َ

 )2([متفقٌ علیه] َوَعن الُمِغَ�ةِ بن ُشعبة �
 از مغیره بن شعبه نیز روایتی به همین مضمون نقل شده است. ترجمه:

ْالً، َ�َقاَل:  أنَّ انلَّيبَّ  وعن يلع -١١٦٩ اِطَمَة يلَ
َ
ُه َوف

َ
َياِن؟«َطَرق

ِّ
ال تَُصل

َ
 )3([متفقٌ علیه] ».أ

 گذشت. 99ي  شماره تر به . این حدیث پیش2819؛ صحیح مسلم، ش: 4837صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2819)؛ صحیح مسلم، ش: 4836، 1130صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .775؛ صحیح مسلم، ش: 1127صحیح بخاري، ش: )3(
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ي ما آمد و به من و فاطمه فرمود:  شبی به خانه گوید: پیامبر می علی ترجمه:
 »خوانید؟ آیا نماز شب نمی«

اَل:  عن أبيِِه: أنَّ رسوَل اهللا وعن سالم بن عبِد اهللا بن عمر بن اخلطاب -١١٧٠
َ
ق

يلِ «
َّ
ْو اَكَن يَُص�ِّ ِمَن الل

َ
اَل س». نِْعَم الرَُّجُل َ�ْبُد اهللاِ، ل

َ
اَكَن َعبُد اهللاِ َ�ْعَد َذلَِك ال يَناُم ق

َ
الِم: ف

لِيالً.
َ
يِل إِال ق

َّ
 )1([متفقٌ علیه] ِمَن الل

از پدرش روایت است که  از سالم بن عبداهللا بن عمر بن خطاب ترجمه:
گوید: از  سالم می». گزارد ست؛ اگر نماز شب می عبداهللا مرد خوبی«فرمود:  اهللا رسول

 خوابید. ز اندکی از شب نمیج آن پس، عبداهللا

ال  اهللايَا عْبدَ : «اهللاقال: قال يل رسوُل  $بِن عمرو بِن العاص اهللاعن عبِد  -١١٧١
ْيَل 

َّ
ْيَل َ�رَتَك �ِياَم الل

َّ
الٍن، اَكَن يُقوُم الل

ُ
 )2([متفقٌ علیه] ».تَُ�ْن ِمثْل ف
اي «د: به من فرمو اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:

 ».را ترك کرد خواند، ولی پس از مدتی آن عبداهللا! مانند فالنی نباش که نماز شب می
 شرح

تر  رآن کریم ذکر کرده است؛ پیشدر فضیلت قیام شب، سه آیه از ق /مؤلف
 فرماید: می ي نخست سخن گفتیم. و اما سومین آیه؛ اهللا ي دو آیه ارهبرد

﴿ ْ ۡ ٱ ّمِنَ  قَلِيٗ�  َ�نُوا ِ  ١٧ َجُعونَ َ�هۡ  َما لِ �َّ  ٱَو�
َ
      ﴾١٨ فُِرونَ َتغۡ �َسۡ  ُهمۡ  َحارِ سۡ ۡ�

 ]١٨  ،١٧: الذاريات[ 
 کردند. خوابیدند و سحرگاهان استغفار و درخواست آمرزش می آنان فقط اندکی از شب می  

هاي  ست که اهللا متعال بهشت هاي مؤمنان پرهیزگاري ي از ویژگیا این، نمونه
ها در دنیا اندکی از  ان بهشتی را براي آنان تدارك دیده است؛ آنسار پرنعمت و چشمه

ها سپري  خوابیدند؛ زیرا شب را به نماز و تالوت قرآن و سایر عبادت شب می
 فرماید: کردند. اهللا متعال می می

 .2479؛ صحیح مسلم، ش: 1122صحیح بخاري، ش: )1(
 697و  158هاي  تر به شماره . [این حدیث پیش1159؛ و صحیح مسلم، ش: 1152صحیح بخاري،  )2(

 نیز آمده است. (مترجم)]
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نََّك  لَمُ َ�عۡ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿
َ
دۡ  َ�ُقومُ  �

َ
ۡ ٱ ثُلَُ�ِ  ِمن َ�ٰ أ ٓ  ۥَوثُلَُثهُ  ۥَفهُ َونِۡص  لِ �َّ  ّمِنَ  �َِفةٞ َوَطا

ِينَ ٱ   ]٢٠: املزمل[  ﴾َمَعَك  �َّ
را   سوم آن ) نیمی از شب و یا یکو (گاهسوم شب،  داند که تو، نزدیک به دو پروردگارت می 

 خیزي و نیز گروهی از کسانی که با تو هستند. (براي عبادت) برمی

شدند، باز  غ میایستادند و چون از قیام شب فار ها به نماز و عبادت می آري؛ شب
 که در عبادت اهللا دانستند؛ لذا از ترس این خود را در عبادت االهی مقصر میهم 

کردند. اهللا متعال  کوتاهی کرده باشند، در سحرگاهان استغفار و درخواست آمرزش می
 فرماید: می

﴿ ِ  ٱَو�
َ
   ]١٨: الذاريات[              ﴾١٨ ِفُرونَ َتغۡ �َسۡ  ُهمۡ  َحارِ سۡ ۡ�

 کردند. رگاهان استغفار و درخواست آمرزش میو سح

 فرماید: نیز می» عمران آل«ي  که در سوره چنان هم

ۡ ٱوَ ﴿ ِ  فِرِ�نَ َتغۡ ُمسۡ ل  ٱب
َ
   ]١٧: آل عمران[  ﴾١٧ َحارِ سۡ ۡ�

 کنند.و سحرگاهان استغفار (طلب آمرزش) می

باره ذکر کرده است؛ از جمله حدیثی بدین  احادیثی در این /سپس مؤلف
ایستاد که  ي به عبادت می اندازه شب را به پیامبرگوید:  می &که عایشهمضمون 

کنی، حال  خدا! چرا چنین می کرد؛ به ایشان گفتم: اي رسول پاهایش ترَك (ورم) می
گزار  اي سپاس آیا بنده«ات را بخشیده است؟ فرمود:  که اهللا، گناهانِ گذشته و آینده آن

 »نباشم؟
شود  داري را اداي شکر نعمت دانست؛ لذا روشن می دهزن علت این شب پیامبر
 دهنده و عبادت و پرستشِ او. برداري از نعمت گزاري یعنی اطاعت و فرمان که سپاس
گزاري، فقط این نیست که انسان به زبان بگوید: خدایا! تو را شُکر. این،  و سپاس

گزار  اي سپاس نش، بندهکافی نیست؛ بلکه انسان باید در عمل نیز، با اندام و اعضاي بد
و  گر میزان تحمل پیامبر بپردازد. این حدیث، بیان باشد و به اطاعت و بندگیِ اهللا

روشنیِ چشم من در نماز «که فرمود:  چنان باشد. میي فراوانش به عبادت  عالقه
با  #نماز را بیش از هر عملی دوست داشت. برخی از اصحاب پیامبر ».است

. وي شبی براي نماز اند؛ از جمله عبداهللا بن مسعود ب گزاردهنماز ش اهللا رسول
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قدر نماز را طوالنی فرمود که عبداهللا بن  آن اقتدا کرد. پیامبر شب به پیامبر
گوید: تصمیمِ بدي گرفتم. از او پرسیدند: چه تصمیمی گرفتی؟ پاسخ  می مسعود

از  مسعود ز رها کنم. ابنرا در حالت نما پیامبرداد: تصمیم گرفتم که بنشینم و 
 که در آن نماز طوالنی با پیامبر ؛ با این حال، از اینتر بود خیلی جوان پیامبر

 همراهی کند، ناتوان گردید.
آیا طوالنی کردن قرائت در نماز شب برتر است یا طوالنی کردن رکوع و  پرسش:

 سجده؟
ها در  رد؛ برخی از انسانگوییم: این، به حالت قلبِ نمازگزار بستگی دا می پاسخ:

تري دارند و برخی دیگر در حالت قیامِ و هنگامِ  سجده، حضور قلب و خشوعِ بیش
که در هنگام قرائت، به نکات ظریفی از قرآن پی  قرائت قرآن و تدبر در آن. چنان

البته ناگفته یابند.  برند که در حالت سجده به چنین نکات و حاالتی دست نمی می
گون و متناسب داشته باشد؛ یعنی اگر قیام را طوالنی  از، باید حالتی همنماند که نم

کنید، سجده و رکوع را هم طوالنی بگردانید و اگر قیام را کوتاه کردید، رکوع و  می
 .واهللا اعلم داشته باشید. سجده نیز کوتاه باشد تا نمازي متناسب با نماز پیامبر

*** 

اَل:  َر ِعْنَد انلَّيبِّ قال: ُذكِ  وعن ابن مسعودٍ  -١١٧٢
َ
ًة َحىتَّ أْصَبَح، ق

َ
ْل رَُجٌل نَاَم يلَ

ُذَ�ْيه«
ُ
يَطاُن يف أ اَل: » َذاَك رَُجٌل بَاَل الشَّ

َ
ْو ق

َ
ُذنِهِ «أ

ُ
 )1([متفقٌ علیه] ».يف أ

از مردي یاد شد که یک شب را تا  نزد پیامبر گوید: می مسعود ابن ترجمه:
هاي او ادرار کرده  ست که شیطان در گوش کسی او،«فرمود:  پیامبرصبح، خوابید. 

 ».در گوشِ او«یا فرمود: ». است

يب هر�رةَ  -١١٧٣
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
ا�َِيِة َرأِس «ق

َ
يَطاُن ىلَعَ ق َ�ْعِقُد الشَّ

ٌْل َط  ْيَك يلَ
َ
الََث ُ�َقٍد، يرَْضُِب ىلَعَ لُكِّ ُ�ْقَدٍة: َعل

َ
إن أَحِدُ�ْم، إَِذا ُهَو نَاَم، ث

َ
ْد، ف

ُ
اْرق

َ
و�ٌل ف

 .774)؛ و صحیح مسلم، ش: 3270، 1144بخاري، (صحیح  )1(
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ْت ُ�َقُدهُ، 
َّ
َل

ْ
، ا� إْن َص�َّ

َ
ْت ُعقَدٌة، ف

ّ
َل

ْ
إْن تََوّضأ، ا�

َ
ْت ُ�ْقَدٌة، ف

َّ
 ا�َل

َ
َر اَهللا َ�َعاىل

َ
َذك

َ
اْستَيَقَظ، ف

ْسالَنَ 
َ
 أْصبَح َخبيَث انلَّْفِس ك

َّ
 َطيَِّب انلَّْفِس، َو�ال

ً
أْصَبَح �َِشيطا

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ف

هنگام که  شبشما هر یک از «فرمود:  اهللا گوید: رسول می یرهابوهر ترجمه:
در  -و هنگاِم بستنِ هر گرهی زند و  خوابد، شیطان سه گره بر پشت سرِ او می می

در پیش داري؛ بخواب. اگر شخص بیدار شود، یک  گوید: شبی دراز می -گوش او
چه نماز  د و چنانشو گردد و چون وضو بگیرد، گره دیگري باز می گره گشوده می

گردد و آن شخص بامدادان بانشاط و سرِحال خواهد  ها باز می ي گره بخواند، همه
 ».کند حال آغاز می بود؛ و گرنه، صبح را کسل و بی

 شرح
 ست. داري زنده ي شب بارهراین دو حدیث نیز د

از مردي یاد شد که یک  باشد که: نزد پیامبر حدیث نخست بدین مضمون می
نخواند.  شب نماز یعنی: شب را در حالی سپري کرد کها صبح، خوابید. شب را ت

ست که شیطان در  او، کسی«فرمود:  شاید هم نمازِ صبحش قضا شد. پیامبر
 لذا صداي اذان را نشنید و برنخاست.». هاي او ادرار کرده است گوش

 رکند؛ زیرا پیامب شود که شیطان، ادرار می از این حدیث چنین برداشت می
 ».هاي ان شخص ادرار کرده است شیطان در گوش«فرمود: 

ُ�ْل «فرموده است:  آشامد. زیرا پیامبر خورد و می ست که شیطان، می گفتنی
ْ
ال يَأ

ُ�ُل �ِِشَماهِلِ َو�رَْشَب �ِِشَماهِلِ 
ْ
يَْطاَن يَأ إِنَّ الشَّ

، فَ َحُدُ�ْم �ِِشَماهِلِ َوال �رَْشَب �ِِشَماهِلِ
َ
یعنی:  )2(.»أ
یک از شما با دست چپش نخورد و نیاشامد؛ زیرا شیطان با دست چپش  چهی«

ثابت است که شیطان، استفراغ  چنین بنا بر حدیث پیامبر هم ».آشامد خورد و می می
اهللا غذا خورد و شیطان با او در غذا  که شخصی بدون گفتنِ بسم کند؛ چنان نیز می

شیطان هر چه را خورده «فرمود:  یامبراهللا گفت، پ گاه که آن مرد بسم شریک شد. آن
خورد،  خبر داده است که شیطان می جا که پیامبر لذا از آن )3(».بود، باال آورد

 .776؛ و صحیح مسلم، ش: 1142صحیح بخاري،  )1(
 نقل از عبداهللا بن عمر. به 2020مسلم، ش:  )2(
 . [مترجم]736ي  ر.ك: حدیث شماره )3(
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کند، بر ما واجب است که این چهار ویژگی را  آشامد، و نیز استفراغ و ادرار می می
 ي شیطان بپذیریم؛ زیرا: درباره
 همه از امور نهان آگاهی داشت.در میان آفریدگان االهی، بیش از  پیامبر -1
 ترین شخص براي امت بود. او، خیرخواه -2
گوترین مخلوقِ پروردگار. لذا امکان ندارد که سخنی بر خالف  و نیز راست  -3

 واقع گفته باشد.
یک از این  اما هیچکند.  رار میآشامد، و استفراغ و اد خورد، می لذا شیطان، می -4

 پذیریم. را می ست که ما آن غیبیها براي ما محسوس نیست و جزو امور 
داري عالقه  زنده گر این است که انسان، باید به نماز تهجد و شب این حدیث، بیان

 داشته باشد تا شیطان راهی براي چیرگی بر او پیدا نکند.
 اهللا رسولروایت کرده، بدین مضمون است که:  و اما حدیثی که ابوهریره

خوابد، شیطان سه گره بر پشت سرِ او  که میهنگام  هر یک از شما شب«فرمود: 
گوید: شبی دراز در پیش  می -در گوش او -ي  زند و و هنگامِ بستنِ هر گره می

گردد و چون وضو بگیرد،  داري؛ بخواب. اگر شخص بیدار شود، یک گره گشوده می
 گردد و آن ها باز می ي گره چه نماز بخواند، همه شود و چنان گره دیگري باز می

سان  ست؛ بدین این، کار بسیار آسانی». شخص بامدادان بانشاط و سرِحال خواهد بود
ي أْحيَانَا «یا این دعا را بخوانید: » بگویید »إالاهللا ال�«که اهللا را یاد کنید و  ِ

َّ
َْمُد ِهللا اذل

ْ
احل

ِْه النُُشورُ 
َ

؛ و را قرائت کنید» انعمر آل«ي  ي پایانیِ سوره یا ده آیه »َ�ْعَد َما أَماَ�نَا َو�يِل
شود و وقتی نماز بخوانید، هر سه گره گشوده  چون وضو بگیرید، گره دوم باز می

رو مستحب است که انسان، نماز شب را با دو رکعت کوتاه و سبک،  گردد. از این می
به این کار فرمان داده است و خودش نیز به همین روش عمل  آغاز کند. زیرا پیامبر

شوند. یعنی به محض  هایی که شیطان بسته است، زودتر باز می گره چونکرد.  می
گردند. این هم، جزو امور  ها گشوده می که انسان دو رکعت نماز بگزارد، این گره این

را فقط از  را با حواس خود درك کنیم و آن توانیم آن غیب یا نهان است که ما نمی
هایی را قبول  ن گزارشست که چنیرو بر ما واجب ا یابیم. از این طریق وحی درمی

اند، ایمان داشته باشیم. این، حقیقت ایمان  چه که اهللا و رسولش خبر داده نکنیم و به آ
کند، مؤمن نیست. از  آورد که مشاهده می اما کسی که فقط به چیزي ایمان میاست. 
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آورند؛  ي عذاب االهی، یا هنگام دیدنِ مرگ، ایمان می رو کفار هنگام مشاهده این
 فرماید: باره می . اهللا متعال در اینکه فرعون هنگام غرق شدن ایمان آورد چنان هم

ٰٓ إِسۡ  بِبَِ�ٓ  نَاَوزۡ َوَ�ٰ ﴿ �ۡ  رَ حۡ ۡ�َ ٱ ءِيَل َ�
َ
ٰٓ  ًو�ۖ وََعدۡ  ايٗ َ�غۡ  ۥوَُجُنوُدهُ  نُ َعوۡ فِرۡ  َبَعُهمۡ فَ� ٓ  َح�َّ  إَِذا

دۡ 
َ
نَّهُ  َءاَمنُت  َقاَل  َغَرُق لۡ ٱ َرَ�هُ أ

َ
ِيٓ ٱ إِ�َّ  هَ َ�ٰ إِ  َ�ٓ  ۥ� ْ َ�ُنوٓ  ۦبِهِ  َءاَمَنۡت  �َّ ٰٓ إِسۡ  ا ۠  ءِيَل َ� نَا

َ
 ِمنَ  َو�

ۡ ٱ    ]٩٠:  يونس[  ﴾٩٠ لِِم�َ ُمسۡ ل
اسرائیل را از دریا عبور دادیم؛ پس فرعون و سپاهیانش از روي ستم و تجاوز، آنان را  و بنی

آوردم که هیچ معبود ي غرق شدن قرار گرفت، گفت: ایمان  تعقیب کردند. و چون در آستانه
 .اسرائیل به او ایمان آوردند، وجود ندارد و من (اینک) از مسلمانانم برحقی جز ذاتی که بنی

عا نمود که ي مرگ قرار گرفت، اد کرد؛ اما وقتی در آستانه تر فساد می او، پیش
 به او گفته شد:ایمان آورده است. ولی 

ۡ ٱ ِمنَ  َت َوُ�ن ُل َ�بۡ  َت َعَصيۡ  َوقَدۡ  نَ �لۡ َءآ﴿    ]٩١:  يونس[                    ﴾٩١ ِسِدينَ ُمفۡ ل
 کردي و از تبهکاران بودي؟ تر نافرمانی می که پیش آوري، حال آن آیا اینک ایمان می

شد که فرعون  ترسیدند که اگر به آنان گفته می اي از فرعون می اندازه اسرائیل به بنی
رو اهللا متعال،  نان نگران بودند. از اینچ کردند و هم غرق شده است، باز هم شک می

ها نشان داد تا مطمئن شوند که فرعون به  جان فرعون را روي سطح آب به آن پیکر بی
 فرماید: می که اهللا هالکت رسیده است. چنان

يَك  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿    ]٩٢:  يونس[                         ﴾َءايَةٗ  َفَك َخلۡ  لَِمنۡ  ِ�َُكونَ  بَِبَدنَِك  ُ�َنّجِ
 .اریم تا عبرتی براي آیندگان باشید پس امروز جسدت را سالم نگاه می

 فرماید: ي همین آیه می و در ادامه
  ]٩٢:  يونس[   ﴾٩٢ فِلُونَ لََ�ٰ  تَِناَءاَ�ٰ  َ�نۡ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  �نَّ ﴿
 اند. هاي ما غافل و بسیاري از مردم از نشانه 

ي، از قبیل: خوردن و آشامیدنِ شیطان و امثال آن لذا اگر از نظر شما موارد
آور بود، باز هم واجب است که به آن ایمان داشته باشید؛ زیرا پیامبري معصوم  شگفت

وردیم و تصدیق کردیم. پس قبول رو باید بگوییم: ایمان آ از آن خبر داده است. از این
کند؛ چه  اندازد، ادرار می تأخیر می یم که شیطان در گوشِ کسی که نماز صبح را بهدار

چنین شیطان در بین غذا  انسان رطوبتش را احساس کند و چه احساس نکند. هم
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خوریم. بنابراین  کند. اگر کسی، سرِ سفره باال بیاورد، دیگر غذا نمی استفراغ می
باشد و موارد فراوانی از ما مخفی مانده  تصدیقِ چنین مسایلی بر انسان واجب می

ي روح پرسیدند که چیست و چگونه تا زمانی که در  درباره از پیامبر که است. چنان
که از تن جدا شد، پیکرِ  کند؛ اما همین بدن است، بدنِ انسان حیات دارد و حرکت می

 آید؟ اهللا متعال فرمود: حرکت در می اي بی میرد و به صورت الشه انسان می
وِح� ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ وحُ ٱ قُلِ  لرُّ مۡ  ِمنۡ  لرُّ

َ
ٓ  َرّ�ِ  رِ أ وتِيُتم َوَما

ُ
 قَلِيٗ�  إِ�َّ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

   ]٨٥: اإلرساء[  ﴾٨٥
ي پروردگار من است و تنها از  پرسند؛ بگو: (آگاهی از روح) ویژه ي روح می و از تو درباره

 اید. دانش اندکی برخوردار شده

آیا چیزي از دریا کم اگر گنجشکی نوکش را در آب دریا فرو ببرد و آب بردارد، 
، دیگر یککه در جریان سفر خضر و موسی با  چنانشود؟ روشن است که نه؛  می

خضر به ي کشتی نشست و یکی، دو منقار آب برداشت.  گنجشکی بر کناره
ست که  تر از مقدار آبی علم من و تو در برابر علمِ پروردگار، کم«گفت:  موسی

ما علم و دانشی نداریم؛ مگر علم و دانشی که پس  )1(».این گنجشک از دریا برداشت
 ایم. به ما داده است و تنها از دانشِ اندکی برخوردار شده اهللا

*** 

اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن عبد اهللا بن سالمٍ  -١١٧٤
َ
الَم، وَأْطِعُموا «ق ُشوا السَّ

ْ
��َُّها انلَّاُس أف

ْيِل َوانلَّاُس �ِ 
َّ
وا بِالل

ُّ
َعاَم، َوَصل وا اجَلنََّة �َِسالَمٍ الطَّ

ُ
[ترمذي، این حدیث را  ».َياٌم، تَْدُخل

 )2(باشد]. روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می
اي مردم! سالم گفتن را «فرمود:   گوید: پیامبر می عبداهللا بن سالم ترجمه:

اند،  هنگام، در حالی که مردم خوابیده غذا دهید؛ و شب -به نیازمندان -رواج دهید؛ 
 ».وارد بهشت شوید)3(سالمتی ماز بخوانید تا بهن

 .نقل از ابی بن کعب به 2380) و مسلم، ش: 4727، 4725، 3401، 122صحیح بخاري، ش: ( )1(
. [حدیثی به همین 1097ش:  /؛ و صحیح ابن ماجه، از آلبانی569ۀ الصحیحۀ، ش: السلسل )2(

 آمده است. (مترجم)] 853ي  مضمون به شماره
 بدون هیچ رنجی، با سالم و استقبالِ گرمِ فرشتگان، وارد بهشت شوید. (مترجم)یعنی  )3(
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 شرح
داري، حدیثی بدین مضمون آورده است که عبداهللا  زنده در فضیلت شب /نووي
». اي مردم! سالم گفتن را رواج دهید...«فرمود:   گوید: پیامبر می بن سالم

موضوع گر اهمیت  ست: اگر ابتداي متن خطابِ دینی، با ندا باشد، این، بیان گفتنی
باشد. در  است؛ زیرا ندا براي آگاه ساختن مخاطب و جلبِ توجه او به موضوع می

که مخاطب را صدا بزنید و  که سخنی را بدون صدا زدنِ مخاطب بگویید یا این این
سپس حرفتان را به او بگویید، تفاوت فراوانی وجود دارد و اگر خطابتان به شنونده، 

 کند. تر جلب می ده را بیشنت و توجه شنوبا ندا همراه باشد، رساتر اس
سالم، یک سخنِ دو  ».اي مردم! سالم گفتن را رواج دهید...«فرمود:  اهللا رسول

شود. شایسته است که  دهنده، رد و بدل می کننده و پاسخ که میان سالم طرفه است
د. سالم نماید؛ چه او را بشناسد و چه نشناس ،سزاوار سالم استکه انسان به کسی 

ست که سزاوار است  ست: مسلمانی که قهر کردن با او جایز نیست، همان کسی گفتنی
سی چنین به ک تا به او سالم دهیم. لذا آغازگر سالم به کافر یا غیرمسلمان نباشید و هم

ي  ت کفرآمیزي دارد، ابتدا سالم نکنید. زیرا شایستهعدکه به اسالم منتسب است، اما ب
المِ «فرموده است:  و پیامبرر از این سالم نیست. َُهوَد َوانلََّصارَى بِالسَّ

ْ
 )1(.»ال َ�بَْدُءوا ايل

عبارت دیگر، آغازگر سالم کردن به  به». شما، ابتدا به یهود و نصارا سالم نکنید«یعنی: 
 ها نباشید. آن

کننده، با صداي بلند سالم کند تا صدایش شنیده شود؛ نه  شایسته است که سالم
م بگوید. متأسفانه برخی از مردم، غرور دارند و خود را درونِ بینیِ خود سالکه از  این

قدر آهسته و از  پندارند و هنگام سالم کردن، آن اي از دیگران می ي جدابافته تافته
 شود. سادگی شنیده نمی صدایشان بهگویند که  درونِ بینیِ خود سالم می

 بلند و رسا، بگویید: السالم علیک.لذا مفهوم ترویجِ سالم، این است که با صداي 
ها  رود که برخی از آن که انسان به میان گروهی می اند: هنگامی علما گفته

قدر آهسته که  قدر بلند سالم کند که خفتگان بیدار شوند یا آن اند، نباید آن خوابیده
 افراد بیدار نشنوند.

 .نقل از ابوهریره به 2167صحیح مسلم، ش: )1(
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 مقاعبارت باشد  بل، یک نفر میپسندیده براي سالم کردن، این است که اگر طرف
السالم «و اگر جماعت یا گروهی باشند، بگویید:  »م عليکالسال«به او بگویید: 

. یعنی متناسب با »السالم علي�ن«و اگر گروهی از زنان بودند، بگویید:  .»علي�م
مخاطبِ خود، سالم کنید. سالم کردن، بدین معناست که براي طرف مقابل دعاي 

آمدگویی نیست؛ بلکه  الم، وقت یک خوش و بش یا خوشکنید. لذا س سالمتی می
کنید که اهللا متعال او را از هرگونه  گویا برایش دعا میباشد.  دعاي سالمتی نیز می

می هاي جس هاي رفتاري و قلبی و نیز بیماري آفتی، از جمله گناه و معصیت و بیماري
اي عبارت سالم که ذکر ج رو اگر به از این بدارد. و از آفات مربوط به آبرو، مصون

زنده باشید، «یا » خوش آمدي«هایی از این قبیل بگویید که  شد، صد بار عبارت
 فرماید: . اهللا متعال میآید شمار می ست و نه سالم به ؛ این، نه کافی»بفرمایید

ْ  بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
  ]٨٦:  النساء[                      ﴾�ُٓردُّوَها أ

 گویند، بهتر یا همانند آن پاسخ دهید. و هنگامی که به شما سالم می 

شود و هم شاملِ روشِ سالم گفتن که  این فرمانِ االهی هم شاملِ عبارت سالم می
یا » خوش آمدید«وابِ سالمِ شخصی، هزار بار بگویید: لذا اگر در ج باید رسا باشد.

هایی را بر زبان بیاورید، گویا جواب سالمش را  چنین عبارتدر جوابِ سالمش 
 ست. ، کافی»السالم وعليک«که گفتنِ  کارید؛ در صورتی رو گنه اید و از این نداده

که این، » غذا دهید -دیگرانبه  -«ي این حدیث فرمود:  در ادامه اهللا رسول
شود. البته تأمین نیازهاي  می عالوه بر خانواده و زیردستانِ انسان، شاملِ نیازمندان نیز

زیرا غذا دادن به خانواده،  خانواده و نزدیکان، بر کمک کردن به بینوایان برتري دارد.
باشد؛ زیرا  بر انسان، واجب است و انجامِ عمل واجب، از پرداختن به نوافل برتر می

َّ «فرماید:  در حدیث قدسی آمده است که اهللا متعال می
َ

َحبَّ  َما َ�َقرََّب إيِل
َ
ٍء أ َ�بِْدي �يَِشْ

ا اْ�رَتَْضُت َعلَيْهِ  َّ ِممَّ ام با آن به من  ترین چیز نزد من که بنده محبوب«یعنی:  )1(.»إِيلَ
 ».ام ست که بر او فرض کرده جوید، اعمالی تقرب و نزدیکی می

». اند، نماز بخوانید... هنگام، در حالی که مردم خوابیده و شب«فرمود:  اهللا رسول
ویژه پس از  خوابِ شب، به داران قرار دهد. زنده ي شب  متعال ما را در جرگهاهللا

 .نقل از ابوهریره ، به6502صحیح بخاري، ش:  )1(
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اند، از  شب لذت فراوانی دارد؛ اما کسی که در دلِ شب، در حالی که همه خوابیده نیمه
نماز بگزارد یا با تالوت کالم االهی به او  بستر نرم و گرم برخیزد و براي اهللا

ت به دعا بردارد، با سالم و استقبالِ گرم فرشتگان، نزدیکی بجوید و یا خاشعانه دس
 اهللا ، همین بخش حدیث است که رسولشاهد موضوع وارد بهشت خواهد شد.

سالمتی وارد  اند، نماز بخوانید تا به هنگام، در حالی که مردم خوابیده و شب«فرمود: 
ه بهشت قیام شب را یکی از اسباب ورود ب اهللا بدین سان رسول». بهشت شوید

لذا کسی که شبانگاهان به عبادت اهللا بپردازد، با سالمِ گرمِ فرشتگان وارد  برشمرد.
 فرماید: می گونه که اهللا گردد؛ همان می بهشت

ۡ ٱوَ ﴿  مَ فَنِعۡ  ُ�مۚۡ َصَ�ۡ  بَِما ُ�مَعلَيۡ  مٌ َسَ�ٰ  ٢٣ بَابٖ  ُ�ِّ  ّمِن ِهمَعلَيۡ  ُخلُونَ يَدۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
ارِ ٱ َ� ُ�قۡ     ]٢٤  ،٢٣: الرعد[                                                                   ﴾٢٤ �َّ

گویند:) سالم بر شما  آیند (و می آمدگویی) از هر دري نزدشان می و فرشتگان (براي خوش
 پاس شکیبایی و صبرتان. پاداش این سرا چه نیکوست! به

داران بدون هیچ رنج و عذابی، با  هزند آید که شب لذا از این حدیث چنین برمی
روند. در این حدیث به سه سبب از اسباب ورود به  سالمتیِ کامل به بهشت می

خواهیم که به ما توفیق دهد تا به این سه  بهشت تصریح شده است. از اهللا متعال می
ي کسانی قرار دهد  خواهیم که ما را در جرگه از او می ورهنمود ارزشمند عمل کنیم؛ 

 یقین اهللا بر هر کاري تواناست. د؛ بهنوش ه با سالمتی وارد بهشت میک
*** 

يب هر�رةَ  -١١٧٥
َ
اَل رسوُل اهللاِ  وعن أ

َ
َياِم َ�ْعَد َرَمَضاَن َشْهُر : «قاَل: ق َضُل الصِّ

ْ
أف

ْيلِ 
َّ
الَةِ َ�ْعَد الَفِر�َضِة َصالَةُ الل َضُل الصَّ

ْ
 )1(]روایت مسلم[ ».اهللاِ الُمَحرَُّم، وَأف

ي  بهترین روزه پس از روزه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
رمضان، روزه گرفتن در ماه اهللا، محرّم است؛ و بهترین نماز پس از نماز فرض، نماز 

 ».باشد شب می

 .1163صحیح مسلم، ش:  )1(
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اَل:  يِبَّ أنَّ انلَّ  $وعن ابن عمرَ  -١١٧٦
َ
إَذا ِخْفَت ال«ق

َ
ْيِل َمْثَ� َمْثَ�، ف

َّ
ْبَح َصالةُ الل صُّ

أْوتِْر بَِواِحَدةٍ 
َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ف

نماز شب، دورکعت دورکعت است «فرمود:  پیامبرگوید:  می $عمر ابن ترجمه:
 ».و چون احتمال دادي که طلوع فجر نزدیک است، یک رکعت وتر بگزار

اَل: اَكَن انلَّيبُّ  -١١٧٧
َ
ْيِل َمْثَ� َمْثَ�، َو�ُ  وعنه ق

َّ
َعٍة.يَُص�ِّ مَِن الل

ْ
 )2([متفقٌ علیه] وتُِر بَِر�

خواند  دورکعت نماز می  در شب، دورکعت گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
 ».گزارد یک رکعت وتر می -در پایان شب -و 

ْهِر َحىتَّ َ�ُظنَّ أْن ال يَُصوَم  قال: اَكَن رسوُل اهللاِ  وعن أ�ٍس  -١١٧٨ ُ�ْفِطُر ِمَن الشَّ
 إِال ِمْنُه، َو�َُصوُم 

ً
يا

ِّ
يِل ُمَصل

َّ
، َوَ�َن ال �ََشاُء أْن تََراهُ ِمَن الل

ً
َحىتَّ َ�ُظنَّ أْن ال ُ�ْفِطَر ِمْنُه َشيْئا

 إِال َرأْ�َتُه.
ً
 )3(بخاري]روایت [ َرأْ�َتُه، َوال نَائِما

در یک ماه، چند روزِ پیاپی روزه  اهللا گاه رسولگوید:  می انس ترجمه:
وزه نخواهد گرفت. و گاه کردیم که در آن ماه ر یما گمان م اي که گونه گرفت؛ به نمی

هیچ روزي را نخواهد کردیم که  که ما فکر می گرفت؛ چنان چندین روز را روزه می
خواستی  چه می دیدي و چنان بینی، میبخواستی او را در حالِ نماز شب  خورد. اگر می

 )4(».دیدي میاو را در حالِ خواب ببینی، 
 شرح

 ي فضیلت قیامِ شب است: یث دربارهاین احاد
ي رمضان، روزه  بهترین روزه پس از روزه«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره

اجماع واجب، و یکی از ارکان  ي ماه رمضان، به روزه». گرفتن در ماه اهللا، محرّم است
زه گرفتن رو رو ي نافله است؛ از این . ماه محرّم بهترین ماه براي روزهباشد اسالم می

 .749؛ و صحیح مسلم، ش: 1137صحیح بخاري،  )1(
 آمده است.] 1113ي  شماره تر به . [این حدیث پیش749؛ و صحیح مسلم، ش: 995، 473صحیح بخاري، ( )2(
 .1158؛ و صحیح مسلم، ش: 1141صحیح بخاري،  )3(
یافت، نماز  ی نداشت؛ بلکه آن بزرگوار هر وقت شب که توفیق مییعنی: نماز شبش وقت مشخص )4(

 گزارد. [مترجم] شب می
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باشد. اما  ي فرض می در ماه محرم، مستحب است. زیرا برترین روزه پس از روزه
و بهترین نماز پس از «فرمود:  شاهد موضوع از این حدیث، این است که پیامبر

استثناي  نماز شب از نمازِ روز برتر است؛ البته به ».باشد نماز فرض، نماز شب می
طور مطلق از نماز شب  شوند که به ي فرض خوانده میاي که با نمازها هاي راتبه سنت

ي ظهر، یعنی چهار رکعت پیش از فرض ظهر که با دو  برترند. مثالً شش رکعت راتبه
شود و دو رکعت پس از فرض ظهر، از شش رکعت نماز شب برتر  سالم خوانده می

نفل در شب،  گردد. اما مطلقِ باشد که با نماز فرض ادا می زیرا سنتی مؤکد میاست. 
و بهترین نماز پس از نماز «فرمود:  رو پیامبر ي روز برتري دارد. از این بر نافله

 ».باشد فرض، نماز شب می
گر این است که نماز شب، دورکعت  بیان $عمر و اما حدیث اول و دومِ ابن

ا یک سالم، درست نیست و حتماً شود. لذا خواندن چهار رکعت ب دورکعت خوانده می
دهیم و  خوانیم و سالم می در پایان هر دو رکعت، سالم داد. یعنی دو رکعت می باید
اگر نمازگزار از روي فراموشی گوید:  می گاه دو رکعت دیگر. امام احمد حنبل آن

گونه که اگر در نماز صبح چنین کاري بکند، بر او  براي رکعت سوم برخاست، همان
نمازش باطل است. به عبارت دیگر: اگر نماز  واجب است که برگردد و بنشیند؛ و گرنه،

ي فاتحه  خواندید و از روي فراموشی پس از تشهد برخاستید، حتی اگر سوره شب می
را هم بخوانید، بر شما واجب است که برگردید و بنشینید؛ و اگر برنگردید، نمازتان 

». باشد نماز شب، دورکعت دورکعت می«فرموده است:  اهللا باطل است. زیرا رسول
توان، سه یا پنج یا  البته آن بزرگوار نماز وتر را مستثنا فرموده است؛ یعنی نماز وتر را می

تواند پس از رکعت  گزارد، می هفت یا نُه رکعت خواند؛ اگر نمازگزار سه رکعت وتر می
که هر سه رکعت را پشت  جاي آورد یا این عت دیگر بهکدوم سالم دهد و سپس یک ر

گزارد، هر  طور اگر پنج رکعت وتر می یک تشهد و یک سالم بخواند. همین سر هم، با
را  پنج رکعت را با یک تشهد و یک سالم بخواند و اگر وترش هفت رکعت است، آن

گزارد، در رکعت هشتم  جا بیاورد؛ اما اگر نُه رکعت وتر می با یک تشهد و یک سالم به
و عت نُهم را بخواند و سپس سالم دهد. رکندهد؛ بلکه برخیزد  متشهد بخواند و سال

گونه که  خواند، در پایان هر دو رکعت، سالم دهد؛ همان چه یازده رکعت وتر می چنان
 گزارد. به این روش وتر می پیامبر
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نماز وتر پس از طلوع آید که  چنین برمی $عمر از حدیث نخست و دوم ابن
رسد. اما اگر خواب بر  پایان میفجر درست نیست؛ یعنی با طلوع فجر، وقت وتر به 

را به صورت زوج،  در روز جبرانش کند و قضاي آنشخص غالب شد و وتر نگزارد، 
سان که اگر  هاي وترش بیفزاید. بدین جا بیاورد؛ یعنی یک رکعت بر تعداد رکعت به

خوانده است، در روز باید چهار رکعت بخواند و اگر به خواندن  سه رکعت وتر می
وتر عادت داشته، قضاي آن را شش رکعت بخواند و اگر وترش، هفت پنج رکعت 

 ست. و به همین ترتیب تا آخر. رکعتی بوده، قضایش، هشت رکعتی
دهد که نماز  ي فضیلت و روش نماز شب است و نشان می این احادیث درباره

 شود. شب، دورکعت دورکعت خوانده می
یک عملِ نیک را  اهللا دهد که گاه رسول نشان می حدیث انس بن مالک

آن بزرگوار را همواره در حالِ انجامِ  داد که اطرافیان و یارانِ پیامبر قدر ادامه می آن
خواستی آن بزرگوار را در حالِ  اگر می«گوید:  می که انس دیدند. چنان آن عمل می

خواستی او را در حاِل خواب ببینی،  چه می دیدي و چنان نماز شب ببینی، می
دید؛ گاه  تر می تر و شایسته را مناسب کرد که آن کاري را می یعنی: پیامبر». یديد می

دید خود،  گرفت و گاه به صالح داد و چندین روز را روزه می روزه گرفتن را ادامه می
در رابطه با نماز شب نیز چنین و کرد ي نافله سپري می روزه نِوچندین روز را بد

کرد  گرفت و کاري می گوار برترین روش را در نظر میکردي داشت. زیرا آن بزر روي
بود. زیرا جسم و جانِ انسان  تر، مورد رضایت اهللا تر، و بیش که براي بدنش آسان

بدان «فرمود:  $به عبداهللا بن عمرو بن عاص چنان پیامبر نیز بر او حق دارند؛ هم
 )1(».که جسمِ تو بر تو حق دارد

*** 

َعًة  رسول اهللاأنَّ  &وعن اع�شة -١١٧٩
ْ
َة َر� َ�ْعِ� يف  -اَكَن يَُص�ِّ إْحَدى َعرْشَ

يِل 
َّ
ْبَل أْن يَْرَ�َع َرأَسُه،  -الل

َ
ِْسَ� آيًَة �  أَحُدُ�ْم مخَ

ُ
ْدَر َما َ�ْقرَأ

َ
ْجَدَة ِمْن َذلَِك ق �َْسُجُد السَّ

ِ الَفْجِر، ُ�مَّ يَْضَطِجُع ىلَعَ شِ  ْبَل َصالَة
َ
َعَتْ�ِ �

ْ
ُع َر�

َ
ِه األْ�َمِن َحىتَّ يَأ�َِيُه الُمَناِدي َو�َْرك  قِّ

 . [مترجم]154ي  گا: حدیث شمارهن )1(
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 )1([روایت بخاري] للَصالَةِ.
ارد و در این گز یازده رکعت نماز شب می اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:

کرد. و دو  اي که یکی از شما پنجاه آیه بخوانَد، طوالنی می اندازه سجده را بهنمازها، 
کشید تا  و سپس بر پهلوي راست خود دراز می خواند رکعت پیش از فرض صبح می

 آمد. ي نماز، نزد آن بزرگوار می که مؤذن براي اعالمِ اقامه این

ِ  -يَز�ُد  وعنها قالت: َما اَكَن رسول اهللا -١١٨٠ ىلَعَ إْحَدى  -يِف َرَمَضاَن َوال يف َ�ْ�ِه
 َ�ْن ُحْسنِ 

ْ
ال �َْسأل

َ
 ف

ً
َعًة: يَُص�ِّ أْرَ�عا

ْ
َة َر�  َ�ْن َعرْشَ

ْ
ال �َْسأل

َ
 ف

ً
، ُ�مَّ يَُص�ِّ أْرَ�عا ِهنَّ َوُطولِِهنَّ

قال: 
َ
ْبَل أْن تُوتَِر؟ ف

َ
. َ�ُقلُت: يَا رسوَل اهللاِ، أَ�َناُم �

ً
الثا

َ
، ُ�مَّ يَُص�ِّ ث يَا «ُحْسنِِهنَّ وُطولِِهنَّ

يِب 
ْ
ل
َ
 )2([متفق علیه] ».اَع�َِشة، إنَّ َ�ْيَ�َّ َ�َناَماِن َوال َ�َناُم ق

در رمضان و غیر رمضان بیش از یازده  اهللا گوید: رسول می &عایشه مه:ترج
خواند که مپرس.  گزارد؛ چهار رکعت زیبا و طوالنی می نمی -نماز شب -رکعت 

گاه سه رکعت دیگر  خواند که مپرس و آن زیبا و طوالنیِ دیگر می رکعت سپس چهار
اي  «خوابی؟ فرمود:  ماز وتر میخدا! آیا پیش از خواندن ن گزارد. گفتم: اي رسول می

 ».خوابد؛ اما قلبم بیدار است چشمانم می،عایشه 

. وعنها أنَّ انلَّيِبَّ  -١١٨١ يِل، َو�َُقوُم آِخرَهُ َ�ُيَص�ِّ
َّ
 )3([متفق علیه] اَكَن َ�َناُم أّوَل الل

خوابید و در پایان شب  ابتداي شب می گوید: پیامبر می &عایشه ترجمه:
 خواند. نماز میخاست و  برمی

ْيُت َمَع انلَّيبِّ  عن ابن مسعود -١١٨٢
َّ
 َحىتَّ َهَمْمُت  قاَل: َصل

ً
 قائِما

ْ
ْم يََزل

َ
ل
َ
ًة، ف

َ
ْل يلَ

َس وَأَدَعُه.
ْ
اَل: َهَمْمُت أْن أِجل

َ
ْمر سوٍء! قيَل: َما َهَمْمَت؟ ق

َ
 )4([متفق علیه] بِأ

 .736)؛ و صحیح مسلم، ش: 1123، 994صحیح بخاري، ( )1(
 .738؛ و صحیح مسلم، ش: 1147صحیح بخاري،  )2(
 .739؛ و صحیح مسلم، ش: 1146صحیح بخاري،  )3(
آمده  105ي  شماره تر به . [این حدیث پیش773؛ و صحیح مسلم، ش: 1135حیح بخاري، ش: ص )4(

 است. (مترجم)]
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نماز ایستادم.  به ها با پیامبر گوید: یکی از شب می مسعود ابن ترجمه:
قدري قیام را طوالنی کرد که تصمیم بدي گرفتم. از او پرسیدند: چه  به اهللا رسول

 را تنها بگذارم. تصمیمی گرفتی؟ پاسخ داد: تصمیم گرفتم بنشینم و پیامبر

ْيُت مع انلَّيِبِّ  $ُحَذيْفَة بن ايلمانِ  اهللاعن أيب عبد -١١٨٣
َّ
ٍة،  قاَل: َصل

َ
َذاَت يْل�َل

اَ�تَ 
َ
ت ف

ْ
عٍة، َ�َمىَض. َ�ُقل

ْ
ت يُص�ِّ بَِها يف َر�

ْ
ُع ِعنَد املائة، ُ�مَّ مىض، َ�ُقل

َ
ُت يْرك

ْ
قرة، فُقل

ْ
َتَح ابل

تتح 
ْ
َها، ثمَّ اف

َ
تَتح النَِّساَء، َ�َقرأ

ْ
ع بَها، ثمَّ اف

َ
الً إَذا مرَّ بِآيٍَة  آل عمرانيَْرك  ُمرَتَسِّ

ُ
َها، َ�ْقرُأ

َ
َ�َقرَأ

جعل يُقول:  �ِيها �َْسبِيٌح َسبََّح،
َ
ُسبحاَن «و�َِذا َمرَّ �ِْسؤاٍل َسأل، و�َذا َمرَّ بَِتَعوٍذ َ�َعوََّذ، ثم ر�ع ف

عِظيمِ 
ْ
َ ال اَل: » َر�ِّ

َ
وُعه �ًْوا ِمْن �ِياِمِه ُ�مَّ ق

ُ
اَكَن ر�

َ
مدُ  اهللاسِمع «ف

ْ
م » ملِن مِحَده، ر�َّنا لك احل

ُ
ث

ع، ُ�مَّ سَ 
َ
ا ر�  ِممَّ

ً
ر�با

َ
 طِو�الً ق

ً
ام �ِياما

َ
قاَل: ق

َ
َ األىلَع «َجَد ف  » سبحان َر�ِّ

ً
ِر�با

َ
اَكَن ُسُجوده ق

َ
ف

 )1([روایت مسلم] ِمْن �ِياِمِه.
نماز خواندم؛  ها با پیامبر گوید: یکی از شب می $حذیفه بن یمان ترجمه:
ي صدم، رکوع خواهد کرد.  را شروع کرد. با خود گفتم: در آیه» بقره«ي  ایشان، سوره

را در یک رکعت خواهد خواند » بقره«ي  این آیه گذشت؛ گفتم: همه از اهللا اما رسول
ي این سوره را خواند و در این اندیشه بودم که  گاه رکوع خواهد کرد). اما همه (و آن

را شروع کرد و آن را تا پایان، » نساء«ي  رکوع خواهد نمود؛ اما رکوع نکرد و سوره
اي  خواند و هرگاه به آیه ترتیل می م و بهرا آغاز نمود و آرا» عمران آل«خواند. سپس 

ي دعا  گفت و چون به آیه رسید که در آن تسبیح و ستایش اهللا بود، تسبیح می می
رسید، پناه  اي با موضوع پناه جستن به اهللا می کرد و هنگامی که به آیه رسید، دعا می می
عِظيمِ ُسبحاَن رَ «که رکوع نمود و شروع کرد به گفتن:  خواست تا این می

ْ
َ ال و  »�ِّ

َده،  اهللاَسِمَع «گاه برخاست و گفت:  ي قیامش طول کشید؛ آن اندازه رکوعش، به مِلن مَحِ
مدُ 

ْ
ي رکوعش طوالنی بود و سپس به  اندازه و این قیامش نیز تقریباً به »ر�َّنا لك احل

َ األىلَع «سجده رفت و همواره  ي  اندازه اش نیز به که سجده گفت تا آن می »سبحان َر�ِّ
 قیامش، طول کشید.

 

 آمده است. (مترجم)] 104ي  شماره تر به . [این حدیث پیش722صحیح مسلم، ش:  )1(
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 شرح
 است؛ از جمله: ي نماز شب پیامبر این احادیث درباره

یازده رکعت نماز شب  اهللا رسول«، بدین مضمون که &حدیث نخست عایشه
در احادیث دیگر بیان شده است که آن بزرگوار نماز شب را دورکعت ». گزارد می

داد و سپس دو رکعت دیگر  سالم میخواند و  خواند؛ یعنی دو رکعت می دورکعت می
گزارد و سپس یک  داد و به همین ترتیب پنج دورکعتی می خواند و سالم می می

و چون فجر طلوع  شد. که در مجموع، یازده رکعت می آورد جا می رکعت وتر به
با  &قدري کوتاه که عایشه خواند؛ البته به کرد، دو رکعت پیش از فرض را می می

سپس بر پهلوي راست خود دراز  ي فاتحه را خواند یا خیر؟ ا سورهگفت: آی خود می
این نشان  آمد. ي نماز، نزد آن بزرگوار می که مؤذن براي اعالمِ اقامه کشید تا این می
چنین روشن  دهد که نماز شب با احتساب یک رکعت وتر، یازده رکعت است. هم می
اما  رود.و به مسجد ب بیروناش  ز خانهي نماز ا هنگام اقامه ،امامبهتر است شود که  می

انتظارِ آمدن وي  ها، بهتر است که پیش از امام در مسجد حاضر شوند و به براي مقتدي
که  نه ایننشینند؛  ها به انتظارِ امام می ي نماز بنشینند. به عبارت دیگر: مقتدي و اقامه

مدن به مسجد، باعث تشویق ها بنشیند. البته اگر تعجیل امام در آ امام به انتظار مقتدي
در این صورت بهتر مردم شود و آنان را بر آن دارد که زودتر در مسجد حاضر شوند، 

چنین اگر تأخیر امام در آمدن به مسجد، تنبلیِ  است که امام، زودتر به مسجد بیاید. هم
مردم را در پی داشته باشد و سبب گردد که مردم نیز دیرهنگام به مسجد بیایند، در 

در حدیث دوم به مسجد، تعجیل کند.  آمدندر  صورت نیز بهتر است که اماماین 
نماز  -در رمضان و غیر رمضان بیش از یازده رکعت  پیامبر«آمده است:  &عایشه
در رمضان چگونه  سؤال شد که نماز پیامبر &زیرا از عایشه ؛»گزارد نمی -شب

 -نماز شب -بیش از یازده رکعت  در رمضان و غیر رمضان پیامبر« بود؟ پاسخ داد:
زیبا و  رکعت خواند که مپرس. سپس چهار چهار رکعت زیبا و طوالنی میگزارد؛  نمی

دو تا چهار . »گزارد گاه سه رکعت دیگر می و آن ؛خواند که مپرس طوالنیِ دیگر می
شود: یازده رکعت. سنت نیز همین است؛ یعنی بهتر است  رکعتی، می رکعت و یک سه

 مازِ شب انسان، بیش از یازده یا سیزده رکعت نباشد.که ن
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یعنی ». خواند که مپرس چهار رکعت زیبا و طوالنی می پیامبر«فرمود:  &عایشه
اند که آن  . برخی از مردم گمان کردهگزارد میچهار رکعت بسیار زیبا و طوالنی 

ت؛ زیرا در سایر خواند؛ این، اشتباه اس بزرگوار، این چهار رکعت را با یک سالم می
رو این  خواند. از این نماز شب را دورکعت دورکعت می احادیث بیان شده که پیامبر

پس از اداي هر چهار رکعت که با دو سالم  اهللا دهد که رسول حدیث نشان می
کرد و سپس چهار رکعت دیگر نیز به همین ترتیب  خواند، اندکی استراحت می می
سپس چهار رکعت «؛ یعنی: »ُ�مَّ يَُص�ِّ أْرَ�عاً «گوید:  می &ایشهکه ع آورد. چنان جا می به

 توأم با تأخیر است. ترتیب حاکی از» سپس«ي  یا واژه »ُ�مَّ «حرف ». گزارد دیگر می
که شایسته است انسان در فهم و  کنم؛ این باره اشاره می اي در این جا به نکته این

ي  ابعاد و متون مختلف دربارهلکه باید ب نکند؛ ب برداشت نصوص و متون دینی، شتا
جویان و افراد  گیري نماید. برخی از دانش بندي و سپس نتیجه یک موضوع را جمع

ي علم حدیث، براي مردم هر چهار رکعت را با یک سالم  ویژه در زمینه نوآموز به
یرا باشد. ز دهند؛ این، اشتباه است که برخاسته از فهم نادرست از سنت می امامت می

و امکان ». دورکعت دورکعت است«ي نماز شب سؤال شد؛ فرمد:  درباره از پیامبر
گرچه ممکن  ندارد که آن بزرگوار نماز شب را چهاررکعت چهاررکعت خوانده باشد.

 رکعت را با هم خوانده باشد. رکعت و یا نُه است که پنج رکعت، یا هفت
ها با  یکی از شبکه وي،  بدین مضمون است و اما حدیث عبداهللا بن مسعود

اش،  به روي همه باز بود و خانه ي پیامبر به نماز ایستاد. زیرا دربِ خانه پیامبر
رو گاه برخی  آمد. از این شمار می ي اصحاب و یارانش به ي امت یا خانه ي همه خانه

ي آن بزرگوار  نماز بگزارند، به خانه که دوست داشتند با پیامبر #از اصحاب
گفت که با من نماز نخوان یا برو و در  یک از آنان نمی نیز به هیچ دند و پیامبرآم می

 مسعود کرد. ابن ات نماز بگزار؛ بلکه با سینه و رویی باز از یارانش استقبال می خانه
را  دارِ ایشان بود؛ یعنی مسواك پیامبر و مسواك اهللا کاران رسول یکی از خدمت

هاي آن بزرگوار را بر عهده گرفته بود.  بالش و کفشنظافت طور  کرد و همین تمیز می
 ها با پیامبر خواند. یکی از شب آمد و با ایشان نماز می می پیامبر رو گاه نزد از این

گوید:  می مسعود ابنقدري قیام را طوالنی کرد که  به اهللا رسولبه نماز ایستاد؛ 
تصمیم گرفتم «می گرفتی؟ پاسخ داد: . از او پرسیدند: چه تصمی»تصمیم بدي گرفتم«
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 جوان بود و پیامبر مسعود در حالی که ابن .»را تنها بگذارم بنشینم و پیامبر
ایستد و قیامش را طوالنی  به نماز می تر از او بودند؛ ولی پیامبر تر و بزرگ مسن

در  هم شود. آن ي قیام ناتوان می آورد و از ادامه کند که یک جوان نیز کم می می
گونه که در  را بخشیده است. همان ي پیامبر گناهان گذشته و آینده که اهللا حالی

از سرِ شکرگزاري براي اهللا متعال  همه عبادت پیامبر گذشت، این &حدیث عایشه
 »گزار باشم؟ اي سپاس آیا دوست ندارم که بنده«که فرمود:  بود؛ چنان

نماز خواند؛ ایشان،  ها با پیامبر در یکی از شب باري دیگر، حذیفه بن یمان
ي صدم، رکوع  گوید: با خود گفتم: در آیه می را شروع کرد. حذیفه» بقره«ي  سوره

را در یک رکعت » بقره«ي  از این آیه گذشت؛ گفتم: همه اهللا خواهد کرد. اما رسول
این ي این سوره را خواند و در  گاه رکوع خواهد کرد). اما همه خواهد خواند (و آن

را شروع کرد و » نساء«ي  اندیشه بودم که رکوع خواهد نمود؛ اما رکوع نکرد و سوره
ست: این سه سوره،  را آغاز نمود. گفتنی» عمران آل«آن را تا پایان، خواند. سپس 

خواند و هرگاه به  ترتیل می آرام و به باشد. البته پیامبر شامل بیش از پنج جز می
ي  گفت و چون به آیه تسبیح و ستایش اهللا بود، تسبیح می رسید که در آن اي می آیه

اي با موضوع پناه جستن به اهللا  کرد و هنگامی که به آیه رسید، دعا می دعا می
که رکوع نمود. روشن است که چنین قرائتی، وقت  خواست تا این رسید، پناه می می

 اه بود. سپس پیامبربا ذکر و دعا نیز همر گیرد؛ یعنی قرائت پیامبر فراوانی می
عِظيمِ «رکوع نمود و شروع کرد به گفتن: 

ْ
َ ال ي  اندازه و رکوعش نیز به »ُسبحاَن َر�ِّ

مدُ  اهللاَسِمَع «گاه برخاست و گفت:  قیامش طول کشید؛ آن
ْ
َده، ر�َّنا لك احل و این  »مِلن مَحِ

اش  و سجدهعش طوالنی بود و سپس به سجده رفت ي رکو اندازه قیامش نیز تقریباً به
َ األىلَع «و همواره ي قیامش، طول کشید  اندازه نیز به و گاه افزون گفت  می »سبحان َر�ِّ
چنین گاه  هم؛ » اغِفر يِل ا�َّ كَ  ر�َّنا وحِبَمدِ ا�َّ َك ُسبَحانَ «گفت:  در سجده می ،بر این

وٌس رَبُّ املالئ«فرمود:  در سجده می وح ةِ �َ ُسبُّوٌح قُدُّ  )1(.»والرُّ
که در آن انواع گیاهان زیبا و باطراوت  بهشت است يها از بوستانی نماز، بوستان

. آري؛ در نماز، قرآن است و ذکر و دعا و تسبیح و تکبیر و پناه بردن به اهللا؛ روید می

 .&المؤمنین عایشه نقل از ام به 487صحیح مسلم، ش:  )1(
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آید و بلکه پس از توحید و شهادتین که  شمار می رو نماز برترین عبادت بدنی به از این
 .باشد میها برتر  ي عبادت همهکلید اسالم است، از 

بود؛ پس اي برادر و خواهر  نماز شبِ پیامبر ه این، روشِک خالصه این
خواهم که  مسلمانم! مشتاقانه در دلِ شب به قیام و عبادت بپردازید. از اهللا متعال می

عنایت بفرماید و ما را بر آیین او و در ظاهر و باطن را  به ما توفیق پیروي از پیامبر
 ي امت مسلمان از دنیا ببرد و ما را وارد بهشت برین بگرداند. در جرگه

*** 

اَل:  قاَل: ُسئَِل رسوُل اهللا وعن جابرٍ  -١١٨٤
َ
َضُل؟ ق

ْ
الَةِ أف  ».ُطوُل الُقُنوِت «أيُّ الصَّ

 )1([روایت مسلم]
پرسیده شد که کدامین نماز، برتر است؟  اهللا گوید: از رسول می جابر ترجمه:

 ».نمازي که قیامش طوالنی باشد«د: فرمو

اَل:  : أنَّ رسول اهللا$وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١١٨٥
َ
 «ق

َ
الةِ إىِل أَحبُّ الصَّ

َثُه َو�َنَ 
ُ
ل
ُ
يِل َو�َُقوُم ث

َّ
 اهللاِ ِصَياُم َداُوَد، اَكَن َ�َناُم نِْصَف الل

َ
َياِم إىِل اُم اهللاِ َصالةُ َداُوَد، وَأَحبُّ الصِّ

  ُسُدَسهُ 
ً
 َو�ُْفِطُر يَْوما

ً
 )2([متفق علیه] ».َو�َُصوُم يَوما

ترین  محبوب«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:
باشد؛  ) میي داوود( نماز نزد اهللا، نماز داوود است و بهترین روزه نزد اهللا، روزه

ششم  خاست و یک یسوم آن را براي عبادت برم خوابید و یک وي نیمی از شب می
 ».گرفت خوابید و یک روز در میان روزه می دیگر را می

َساَعًة، ال يَُوافُِقَها «َ�ُقوُل:  قاَل: َسِمْعُت رسول اهللا وعن جابرٍ  -١١٨٦
َ
ْيِل ل

َّ
إنَّ يف الل
ْ�َيا َواآلِخَرةِ، إِال أْ�َطا  َخْ�اً ِمْن أْمِر ادلُّ

َ
ةٍ رَُجٌل ُمْسلٌِم �َْسأُل اهللا َ�َعاىل

َ
ْل  ».هُ إيَّاهُ، َوَذلَِك لُكَّ يلَ

 )3([روایت مسلم]

 .756صحیح مسلم، ش:  )1(
ست  ). [بخشی از حدیثی1159، 189)؛ و صحیح مسلم، ش: (3420، 1131ش: ( صحیح بخاري، )2(

 گذشت. (مترجم)] 154ي  شماره تر به که پیش
 .757صحیح مسلم، ش:  )3(
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در شب، «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می جابر ترجمه:
را دریابد و در آن، امرِ نیکی از امور دنیا و  ي مسلمانی آن ست که اگر بنده اي لحظه

سازد؛ و این  ه میاش را برآورد آخرت را از اهللا متعال درخواست کند، اهللا خواسته
 ».ها وجود دارد ي شب لحظه در همه

يب هر�رةَ  -١١٨٧
َ
اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ

َ
الََة «ق َيْفَتتِِح الصَّ

ْ
ل
َ
ْيِل ف

َّ
اَم أَحُدُ�ْم ِمَن الل

َ
إَِذا ق

َعَتْ�ِ َخِفيَفَتْ�ِ 
ْ
 )1([روایت مسلم] ».بر�

در شب از شما  هرگاه یکی«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 ».با دو رکعت کوتاه آغاز کندنمازش را برخاست، 

ت: اَكَن رسوُل اهللا &وعن اع�شةَ  -١١٨٨
َ
َتَتَح َصالَتَُه  قال

ْ
ْيِل ا�

َّ
اَم ِمَن الل

َ
إَِذا ق

. َعَتْ�ِ َخِفيَفَتْ�ِ
ْ
 )2([روایت مسلم] بَِر�

 -براي نماز -هرگاه در شب  اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
 کرد. با دو رکعت کوتاه آغاز مینمازش را خاست،  رمیب

 شرح
ي باب فضیلت نماز شب آورده است؛  ست که امام نووي، در ادامه ها احادیثی این

سؤال شد: کدامین نماز برتر است؟  از جمله حدیثی بدین مضمون که از پیامبر
اهللا  علما رحمهم. ه و طوالنی باشدي که خاشعان؛ یعنی نماز»قنوت طوالنی«فرمود: 

اختالف نظر دارند که آیا طوالنی کردن قرائت و کوتاه نمودن رکوع و سجده، برتر 
بدین معنا که آیا بهتر است که  که قرائت و رکوع و سجده، کوتاه باشد؟ است یا این

هاي  که رکعت ها بیفزاید یا این ها بکاهد و بر تعداد رکعت نمازگزار، از طولِ رکعت
 تر بخواند؟ والنیتر، اما ط کم

 مرفوعاً از ابوهریره /گوید: این روایت نزد غیر مسلم /. آلبانی768صحیح مسلم، ش:  )1(
گونه که در ضعیف أبی داود، ش:  درست است. و همان نقل شده و همین، عنوان سنت کرداريِ پیامبر به

 صورت سنت گفتاري، روایتی شاذ است. ام: این روایت به گفته 240
 .767صحیح مسلم، ش:  )2(
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گون و متناسب داشته  دیدگاه درست، این است که نمازِ انسان، باید حالتی هم
کنید، سجده و رکوع را هم طوالنی بگردانید و اگر  باشد؛ یعنی اگر قیام را طوالنی می

تر حدیثی گذشت  که پیش قیام را کوتاه کردید، رکوع و سجده نیز کوتاه باشد. چنان
اش را نیز تقریباً به  ي قیامش و سجده اندازه رکوعش را به ود: پیامبرکه در آن آمده ب

 داد. همان اندازه قرار می
آورده است که آن بزرگوار  $حدیثی از عبداهللا بن عمرو بن عاص /مؤلف

ترین نماز نزد اهللا، نماز داوود است و بهترین روزه  محبوب«فرمود:  گوید: پیامبر می
نماز نافله یا نماز شب است؛ نمازِ شب  منظور،؛ »باشد ) مید(ي داوو نزد اهللا، روزه

سوم آن را براي  خوابید و یک وي نیمی از شب می«بدین ترتیب بود که  داوود
به عبارت دیگر: شب را به سه ». خوابید ششم دیگر را می خاست و یک عبادت برمی

را به قیام شب  مِ آنسو خوابید و سپس یک ي اول شب را می کرد: نیمه بخش تقسیم می
زیرا این روش، براي بدن،  خوابید؛ مانده را می ششم باقی یک گاه داد و آن اختصاص می

آسان است. یعنی اگر انسان نصف شب را بخوابد، استراحت و خوابِ کافی کرده 
مانده را بخوابد، خستگیِ قیام از  م باقیشش سوم شب، یک است و اگر پس از قیامِ یک

هر حال اگر انسان در هر بخشی از شب به قیام و عبادت  رود. به ن میتَنَش بیرو
بیان  شود؛ اما روشی که پیامبر بپردازد، پاداش نماز و عبادت شب براي او ثبت می

سومِ پایان  نمازِ شب نزد اهللا متعال است. لذا اگر یکترین  فرمود، برترین و محبوب
سپري کنید، خود، ت شب را به عبادت ي نخس ي شب یا نیمه سومِ میانه شب یا یک

هاي شب،  در تمام بخش پیامبر«گوید:  می &که عایشه چنان توفیقی بزرگ است؛
 ».ي شب و گاه در پایان شب خواند: گاه در اول شب و گاه در نیمه نماز وتر می

در «سومین حدیث را ذکر کرده است؛ حدیثی بدین مضمون که:  /سپس مؤلف
را دریابد و در آن، امرِ نیکی از امور دنیا  ي مسلمانی آن اگر بندهست که  اي شب، لحظه

سازد؛ و این  اش را برآورده می و آخرت را از اهللا متعال درخواست کند، اهللا خواسته
ي خجسته، مشخص نیست؛ اما  این لحظه». ها وجود دارد ي شب لحظه در همه

و تا  براي کسبِ آن بکوشیماي در شب خبر داد تا  از وجود چنین لحظه اهللا رسول
ي مبارك باشیم.  در شب، به دنبالِ این لحظه توانیم با عبادت اهللا جا که می آن
ي اجابت دعا در روز جمعه نیز، مبهم و نامشخص است؛ گرچه  که لحظه چنان هم
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ي اجابت دعا در روز جمعه،  رود لحظه گونه که در حدیث آمده است: انتظار می همان
 نشستنِ امام بر روي منبر تا پایان نماز باشد.ي  در فاصله

*** 

ت: اكن رسوُل  &وََ�ْنها -١١٨٩
َ
ْو  اهللاقال

َ
ْيِل ِمْن وجٍع أ

َّ
الةُ ِمْن الل اَ�ْتُه الصَّ

َ
إَذا ف

َة ر�عًة.  )1([روایت مسلم] غْ�ِه، ص�َّ ِمَن انلََّهارِ ثنىَْت عرْشَ
بیماري یا به هر علت به سبب  اهللا رسولگوید: وقتی  می &عایشه ترجمه:

 خواند. ماند، در روز، دوازده رکعت می دیگري، از نماز شب بازمی

ْيل، : «اهللاقال: قال رسول  وعن عمَر بن اخلطاب -١١٩٠
َّ
مْن نَاَم َ�ْن ِحْز�ِِه ِمَن الل

نَّما 
َ
ُ ك�

َ
تب هل

ُ
َفِجر َوصالةِ الظهر، ك

ْ
ه ما بَ� صالةِ ال

َ
ٍء ِمْنُه َ�َقرأ و َ�ْن يَشْ

َ
ْيلِ أ

َّ
هُ ِمن الل

َ
 ».قرأ

 )2([روایت مسلم]
هر کس از خواندن «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عمر بن خطاب ترجمه:

ي  کرده یا از قرائت قسمتی از آن، به سبب غلبه بخشی از قرآن که در شب تالوت می
را بخواند، گویا آن را در شب  ي نماز صبح تا ظهر، آن خواب باز بماند و در فاصله

 ».رسد انده است و پاداش آن، به او میخو

يب هر�رة -١١٩١
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
َص�َّ : «قاَل: ق

َ
ْيِل، ف

َّ
اَم ِمَن الل

َ
رَِحَم اُهللا رَُجالً ق

ْت 
َّ
َصل

َ
ْيِل، ف

َّ
اَمْت ِمَن الل

َ
ةً ق

َ
إْن أبَْت نََضَح يف وَْجِهَها الَماَء، رَِحَم اُهللا اْمرَأ

َ
تَُه، ف

َ
وَأْ�َقَظ اْمرَأ

إْن أىَب نََضَحْت يِف وَْجِهِه الَماءَ 
َ
 )3([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».وَأْ�َقَظْت َزوَْجَها، ف

رحمت اهللا بر مردي که «فرمود:  گوید: رسول اهللا می ابوهریره ترجمه:
هنگام برخیزد و نماز بگزارد و همسرش را بیدار کند و اگر همسرش بیدار نشد،  شب

هنگام برخیزد و نماز بگزارد و  رحمت اهللا بر زنی که شبو  شد.بر صورتش آب بپا
 ».شوهرش را بیدار کند و اگر شوهرش بیدار نشد، بر صورتش آب بپاشد

 آمده است. (مترجم)] 159ي  شماره تر به . [این حدیث پیش746صحیح مسلم، ش:  )1(
 آمده است. (مترجم)] 157ي  شماره تر به . [این حدیث پیش747صحیح مسلم، ش:  )2(
؛ 621ش:  /؛ صحیح الترغیب، از آلبانی1181؛ صحیح أبی داود، ش: 3494صحیح الجامع، ش:  )3(

 این حدیث را حسن دانسته است. 1230وي در مشکاة المصابیح، ش: 
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يب سعيدٍ  -١١٩٢
َ
اَل رسوُل اهللاِ  $وعنه وعن أ

َ
ُه ِمَن : «قاال: ق

َ
ْ�َقَظ الرَُّجُل أْهل

َ
إَِذا أ

َعَتْ�ِ 
ْ
ْو َص�َّ َر�

َ
َيا أ

َّ
َصل

َ
ْيِل ف

َّ
اكَِراِت الل اكِِر�َن َواذلَّ تَِبا يف اذلَّ

ُ
، ك

ً
[روایت ابوداود با  ». مَجِيعا

 )1(اسناد صحیح]
هرگاه مرد، «فرمود:  اهللا رسول د:نگوی می $دو ابوسعی ابوهریره ترجمه:

نامشان در  -یا مرد امامت دهد -همسرش را در شب بیدار کند و هردو نماز بگزارند
 ».شود نوشته می ي مردان و زنانِ ذاکر زمره

ْد َحىتَّ «قال:  أنَّ انلَّيِبَّ  &وعن اع�شة -١١٩٣
ُ
َ�ْق

ْ
ل
َ
الَةِ، ف حُدُ�ْم يف الصَّ

َ
إَِذا َ�َعَس أ

ُه يذَهُب �ْسَتْغِفُر فيَُسبُّ 
َّ
حَد�م إَِذا ص�َّ وُهو نَاعٌس ال يَْدرِي لعل

َ
يَْذَهَب َ�ْنُه انلَّْوم، فإِنَّ أ

 )2([متفقٌ علیه] ».َ�ْفَسهُ 
خواند و  هرگاه یکی از شما نماز می«فرمود:  گوید: پیامبر می &عایشه مه:ترج

بسا کسی که در حالت  خوابش گرفت، باید بخوابد تا خواب از سرش برود. زیرا چه
جاي استغفار خودش را نفرین  گوید و به آلودگی نماز بخواند، نداند که چه می خواب

 ».کند

يب هر�رةَ  -١١٩٤
َ
اَل  وعن أ

َ
ْيِل، : «رسوُل اهللا قاَل: ق

َّ
اَم أَحُدُ�ْم ِمَن الل

َ
إَِذا ق

َيْضَطِجع
ْ
ل
َ
ْم يَْدرِ َما َ�ُقوُل، ف

َ
ل
َ
اْسَتْعَجَم الُقْرآَن ىلَعَ لَِسانِِه، ف

َ
 )3([روایت مسلم] ».ف

هنگام  هرگاه یکی از شما شب«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
فهمید  و نمی خواندن قرآن بر زبانش دشوار بود -آلودگی خاطرِ خواب به -برخاست و 

 ».، باید بخوابدخوانَد که چه می
 
 

؛ 620ش:  /؛ صحیح الترغیب، از آلبانی1182؛ صحیح أبی داود، ش: 333صحیح الجامع، ش:  )1(
 این حدیث را صحیح دانسته است. 1238المصابیح، ش:  وي در مشکاة

گذشت.  151ي  شماره تر به . [این حدیث پیش786؛ و صحیح مسلم، ش: 212صحیح بخاري، ش:  )2(
 (مترجم)]

 .787صحیح مسلم، ش:  )3(
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 شرح
داري و قیامِ  زنده ست که مؤلف در باب فضیلت شب ي احادیثی مانده این، باقی

اگر انسان که  باشد: نخست این گر چند نکته می شب آورده است؛ این احادیث بیان
که وتر بگزارد؛  را بخواند؛ البته بدون این قضايِ آن نماز شبش را از دست داد، در روز

بخش نماز شب است و در این حالت، شب به پایان رسیده است.  زیرا نماز وتر، پایان
به سبب بیماري یا به هر علت  وقتی پیامبر«گوید:  می &گونه که عایشه همان

ده رکعت ماند، در روز، دواز ، از نماز شب بازمیي خواب مانند غلبه دیگري
رو  بند بود. از این به اداي یازده رکعت در هر شب، پاي اهللا ؛ زیرا رسول»خواند می

بنابراین اگر انسان به خواندنِ سه خواند.  تر می در روز براي جبران، یک رکعت بیش
رکعت در شب عادت داشته است، براي جبران، در روز باید چهار رکعت بخواند و 

بندي بوده است، قضاي آن را شش رکعت بخواند و  ب پاياگر به پنج رکعت نماز ش
 به همین ترتیب تا آخر. اما قضايِ نماز شبش را چه زمانی بخوانَد؟

ي یک نیزه تا زوال آفتاب. به دلیل این  اندازه پاسخ: پس از باال آمدن خورشید به
وْ «که فرمود:  ي کلی و عمومیِ پیامبر فرموده

َ
يَُصلَِّها إَذا  َمْن نَاَم َ�ْن َصالٍة أ

ْ
�َِسيََها فَل

یادش  هرکس، از نمازي خواب ماند یا آن را فراموش کرد، هرگاه به«یعنی:  )1(.»َذَكَرَها
 ».را بخواند آمد، آن

یکی دیگر از نکات مورد تأکید در احادیثی که مؤلف در این بخش ذکر کرده، 
ید به نماز شبش دیگر نباخواند و خوابش گرفت،  نماز میکسی اگر این است که 

بسا کسی که در حالت  باید بخوابد تا خواب از سرش برود. زیرا چهادامه دهد؛ بلکه 
خودش را نفرین  ،جاي استغفار گوید و به آلودگی نماز بخواند، نداند که چه می خواب

خواندن  -آلودگی خاطرِ خواب به -هنگام برخاست و  چنین اگر کسی شب . همکند
خوبی و با اداي درست حروف  را به توانست آن ر بود و نمیقرآن بر زبانش دشوا

خوانَد، باید بخوابد. لذا اگر به اداي نماز شب  فهمید که چه می بخواند، و نیز نمی
که خواب بر شما غلبه کند، دیگر خود را به زحمت  عادت دارید، در صورتی

ام شب را از سر نیندازید؛ بلکه استراحت کنید تا خواب از سرتان برود و سپس قی

 .نقل از انس بن مالک به 1102؛ و صحیح مسلم، ش: 562صحیح بخاري، ش:  )1(
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جبرانش کنید و  بگیرید؛ اما اگر فجر طلوع کرد و شما نماز شب نخواندید، در روز
هایی که در  صورت زوج بخوانید؛ یعنی یک رکعت بر تعداد رکعت را به قضاي آن
 اید، بیفزایید. خوانده شب می

 دهد که اگر انسان همسري دارد، شایسته است که چنین نشان می ث همیاین احاد
پس از  اهللا رو رسول کند. از اینخیزد، او را نیز بیدار  وقتی براي نماز شب برمی

را بیدار  &ماند، عایشه آورد و تنها نماز وترش باقی می جا می که نماز شبش را به این
ي خود را بیدار کنید و  کرد تا وتر بگزارد. لذا واجب نیست که حتماً خانواده می
که  ي تو، آمادگی جسمی و روحی نداشته باشند. پس همین دازهان ات به بسا خانواده چه

از خواب برخاستی، بیدارشان نکن؛ ولی آنان را در پایان شب از یاد مبر؛ بلکه 
ي خود را بیدار کن  کرد، تو نیز خانواده همسرش را بیدار می گونه که پیامبر همان

خواهیم  از اهللا متعال می زارند.تا برخیزند و الاقل نماز وتر را بخوانند یا یک رکعت بگ
گیرند  ایستند و روزها روزه می ها به عبادت می که ما را جزو کسانی قرار دهد که شب

 کنند. گونه که باید، عبادت می و پروردگارشان را آن
*** 
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يب هر�رة -١١٩٥
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا عن أ

َ
 «ق

َ
 ُغِفَر َمْن ق

ً
 َواْحتَِسابا

ً
اَم َرَمَضاَن إيمانا

َم ِمْن َذنْبِهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

 )1([متفقٌ علیه] ».هل
ي ایمان و امید هرکس از رو«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».شود اش آمرزیده می رمضان را قیام کند، گناهان گذشته -هاي شب -به پاداشِ االهی

ُب يف �َِياِم َرَمَضاَن ِمْن َ�ْ�ِ أْن يَأُمَرُهْم �ِيِه  قال: اَكَن رسوُل اهللاِ  وََ�ْنهُ  -١١٩٦ يَُرغِّ
َم ِمْن َذنْبِهِ «بَِعِز�َمٍة، فيقوُل:  ُ َما َ�َقدَّ  ُغِفَر هلَ

ً
 َواْحتَِسابا

ً
اَم َرَمَضاَن إيَمانا

َ
[روایت  ».َمْن ق

 )2(مسلم]
کرد؛  را به قیامِ رمضان تشویق میمردم  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

هرکس از روي ایمان و امید به «فرمود:  می را واجب و حتمی بگرداند و آنکه  آن بی
اش  سپري کند، گناهان گذشته عبادترمضان را در  -هاي شب -پاداشِ االهی، 

 ».شود آمرزیده می
 شرح

رمضان  بابی پیرامون مستحب بودن قیام» الصالحین ریاض«در کتابش  /نووي
هاي  شب #شود؛ زیرا سلف صالح رمضان، تراویح نیز نامیده می گشوده است. قیام

ایستادند و مدتی طوالنی را در قیام و رکوع و سجده سپري  نماز می رمضان را به
خواندند، مقداري  سان که وقتی چهار رکعت را با دو سالم می ؛ بدینکردند می

گاه  گزاردند و آن یگر نیز با دو سالم مینمودند و سپس چهار رکعت د استراحت می
کند؛  ، این را تأیید می&گونه که حدیث عایشه آوردند؛ همان جا می سه رکعت دیگر به
در رمضان و غیر رمضان بیش از یازده  اهللا رسول«آمده است:  &در حدیث عایشه

. خواند که مپرس گزارد؛ چهار رکعت زیبا و طوالنی می نمی -نماز شب -رکعت 

 . 759)؛ و صحیح مسلم، ش: 2009، 37صحیح بخاري، ش: ( )1(
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گاه سه رکعت دیگر  خواند که مپرس و آن زیبا و طوالنیِ دیگر می رکعت سپس چهار
 ».گزارد می

که قیام رمضان را  فرمود؛ البته بدون آن مردم را به قیام رمضان تشویق می پیامبر
داري یا قیام  زنده بر مردم، واجب و حتمی قرار دهد؛ یعنی به تشویق مردم براي شب

فرمود:  داد و می نمود و این قیام را بر آنان واجب قرار نمی می شب در رمضان تشویق
رمضان را در عبادت  -هاي شب -هرکس از روي ایمان و امید به پاداشِ االهی، «

 ».شود اش آمرزیده می سپري کند، گناهان گذشته
هاي رمضان را با یارانش به صورت  سه شب از شب ها پیامبر سال در یکی از 

به خانه اي قیام شب جمع شدند، خواند؛ و چون جمعیت فراوانی برجماعت نماز 
رفت و قیام شب یا تراویح را با جماعت نخواند و دلیلش را براي یارانش چنین بیان 

ْن ُ�ْفرَتََض َعلَيُْ�ْم َ�تَْعِجُزوا«فرمود: 
َ
َّ َماَكنُُ�ْم َولَِك�ِّ َخِشيُت أ إِنَُّه لَْم َ�َْف يلَعَ

ا َ�ْعُد فَ مَّ
َ
 أ

اید؛ ولی ترسیدم که نماز شب بر  دیشب متوجه شدم که اجتماع کرده«یعنی:  )1(.»َ�نَْها
از آن شب به بعد، هر دو یا سه نفر  ».شما فرض گردد و شما از اداي آن، عاجز شوید

در دوران خالفتش به مسجد آمد و دید که  خواندند. شبی عمر با هم تراویح می
اندیشی بود، تصمیم گرفت  خوانند و چون آدمِ ژرف یصورت پراکنده نماز م مردم، به
ها را به یک جماعت تبدیل کند تا مردم نماز تراویح یا قیام رمضان  ي جماعت که همه

و شخصی دیگر،  رو به ابی بن کعب را در مسجد، با یک جماعت بخوانند؛ از این
از آن زمان تا کنون  دستور داد براي مردم یازده رکعت قیامِ رمضان را امامت دهند. لذا

دانید که علما  خوانند. می پشت سرِ یک امام نماز می ، نماز تراویح راي مردم همه
هاي تراویح، اختالف نظر دارند. برخی از علما تراویح را یازده  ي تعداد رکعت درباره

اند و برخی دیگر، بیست و سه رکعت. شماري از علما نیز تعداد  رکعت دانسته
هاي تراویح،  ي شمار رکعت لذا دربارهاند.  وایح را بیش از این گفتههاي تر رکعت

که بر سرِ این موضوع  #گنجایش و تعدد دیدگاه وجود دارد؛ زیرا سلف صالح
را رد نکردند. لذا ما نیز نه کسی را که بیش از  دیگر یکگاه  اختالف نظر داشتند، هیچ

ی را که بیش از بیست و سه رکعت کنیم و نه کس یازده رکعت تراویح بخواند، رد نمی

 &نقل از عایشه به 761و مسلم، ش:  ؛)1129، 924صحیح بخاري، ش: ( )1(
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اش را  اند و آمادگی که جماعت مسجد راضی گوییم: تا وقتی گزارد؛ بلکه می تراویح می
 خواهید، بخوانید. دارند، هرچه می

کنند، باید به سنت مراجعه کرد و  اما در شرایطی که مردم اختالف نظر پیدا می
المؤمنین  نده نشود. زیرا از امسنت، این است که بیش از سیزده رکعت تراویح خوا

در  اهللا رسول«در رمضان چگونه بود؟ پاسخ داد:  سؤال شد: نماز پیامبر &عایشه
گزارد؛ چهار رکعت زیبا  نمی -نماز شب -رمضان و غیر رمضان بیش از یازده رکعت 

خواند که  زیبا و طوالنیِ دیگر می رکعت خواند که مپرس. سپس چهار و طوالنی می
باره اختالف نظر وجود  اما اگر در این .»گزارد گاه سه رکعت دیگر می و آنمپرس 

که  تر هم بخواند؛ البته تا زمانی تواند بیست و سه رکعت و بلکه بیش نداشت، امام می
گاه که چنین  نتر شدن تراویح نباشند و آ ا و سبکه مردم خواهان کاهش رکعت

 از یازده یا بیش از سیزده رکعت بخواند.درخواستی را مطرح کردند، امام نباید بیش 
*** 



ترین  محتملداري در شبِ قدر و  زنده باب: فضیلت شب -214
 ها شب قدر باشد که هر یک از آن هاي رمضان به این شب

 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
 آخِر السورة.  ]١: القدر[ ﴾١ رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةِ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ

َ
 إِىل

 ي قدر] [تا پایان سوره نازل کردیم.» شب قدر«قرآن را در همانا ما 

 فرماید: و می
﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِ�َّ

َ
َ�ٰ  لَةٖ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ   ]٣: الدخان[     ﴾َرَ�ٍة� مُّ

 ایم. راستی ما، آن را در شبی پربرکت و خجسته نازل کرده به  

 

يب هر�رة -١١٩٧
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
 «ق

َ
ْل اَم يلَ

َ
 ُغِفَر َمْن ق

ً
 َواْحتَِسابا

ً
َة الَقْدرِ إيَمانا

َم ِمْن َذنْبِهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

 )1([متفقٌ علیه] ».هل
هرکس از روي ایمان و امید به «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

 ».شود اش آمرزیده می پاداشِ االهی، شب قدر را به عبادت بایستد، گناهان گذشته

َة الَقْدرِ يف الَمَناِم يف  : أنَّ رِجاالً ِمْن أْصَحاِب انلَّيِبِّ $وعن ابن عمرَ  -١١٩٨
َ
ْل ُروا يلَ

ُ
أ

َواِخِر، َ�َقاَل رسوُل اهللا
َ
ْبِع األ ْبِع األَواِخِر، َ�َمْن اَكَن : «السَّ ْد تََواَطأْت يف السَّ

َ
أَرى ُرْؤ�َاُ�ْم ق

َواِخرِ 
َ
ْبِع األ َيَتَحرََّها يف السَّ

ْ
ل
َ
�َها ف  )2([متفقٌ علیه] ».ُمَتَحرِّ

در خواب دیدند که شب  گوید: شماري از یارانِ پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
هاي  بینم که خواب می«فرمود:  اهللا هفت شبِ پایانی ماه رمضان است. رسولقدر در 

که شب قدر در هفت شبِ پایانیِ رمضان است، با هم مطابقت دارد؛  ي این شما درباره
را در هفت شبِ پایانیِ رمضان  ي شب قدر است، آندر جستجوکه پس کسی 

 ».جستجو نماید

 . 760)؛ و صحیح مسلم، ش: 2014، 1901صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ت: اَكَن رسوُل اهللا &وعن اع�شةَ  -١١٩٩
َ
َواِخِر ِمْن َرَمَضاَن،  قال

َ
ُ�َاوُِر يف الَعرْشِ األ

َة الَقْدرِ يف الَعرْشِ األواخِر مْن َرَمضانَ «َو�َُقوُل: 
َ
ْل وا يلَ رَّ

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».حت

اعتکاف  ي پایانِ رمضان به در دهه اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
 ».ي آخر رمضان جستجو کنید شب قدر را در دهه«فرمود:  نشست و می می

اَل:  : أنَّ رسول اهللا&وََ�ْنَها -١٢٠٠
َ
َة الَقْدِر يف الَوتِْر ِمَن الَعرْشِ األَواِخِر «ق

َ
ْل ْوا يلَ َرَّ

َ
حت

 )2([روایت بخاري] ».ِمْن َرَمَضانَ 
هاي فرد  شبشب قدر را در «فرمود:   اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:

 ».ي آخر رمضان جستجو کنید دهه

ت: اَكَن رسول اهللا &وََ�ْنَها -١٢٠١
َ
َواِخُر ِمْن َرَمَضاَن، أْحَيا  قال

َ
إَِذا َدَخَل الَعرْشُ األ

ُه، وََجدَّ َوَشدَّ الِمزَئَر.
َ
ْيَل، وَأْ�َقَظ أْهل

َّ
 )3([متفق علیه] الل

رسید،  می ي پایانی ماه رمضان فرا هنگامی که دهه«گوید:  می &عایشه ترجمه:
نمود و کمرش را  اش را بیدار می کرد و خانواده ، شب را به عبادت سپري میپیامبر

 ».بست محکم می

ت: اَكَن رسوُل اهللاِ  &وََ�ْنَها -١٢٠٢
َ
ِهُد يف َ�ْ�ِهِ، َوِ� َ�َْتِهُد يف َرَمَضاَن َما ال َ�ْتَ  قال

 )4([روایت مسلم] الَعرْشِ األَواِخِر ِمْنُه َما ال َ�َْتِهُد يف َ�ْ�ِهِ.
قدر که در ماه رمضان در عبادت  آن اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:

ي پایانیِ رمضان در عبادت  کوشید و آن اندازه که در دهه کوشید، در غیرِ آن نمی می
 کرد. همه تالش نمی ر وقت دیگري آنکرد، د کوشش می

 . 1169، ش: ؛ و صحیح مسلم2020صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2017صحیح بخاري، ش:  )2(
 101ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1174؛ و صحیح مسلم، ش: 2024صحیح بخاري، ش:  )3(

 گذشت. (مترجم)]
 .1175صحیح مسلم، ش:  )4(
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ُة الَقْدرِ َما  &وََ�ْنَها -١٢٠٣
َ
ْل ٍة يلَ

َ
ل

َ
ُت: يَا رسول اهللا، أَرأيَْت إْن َعلِْمُت أيُّ يل

ْ
ل
ُ
ت: ق

َ
قال

اَل: 
َ
وُل �ِيَها؟ ق

ُ
وِ�: «أق

ُ
اْ�ُف َ�ّ� ا�َّق

َ
ِبُّ الَعْفَو ف

ُ
[ترمذي، این حدیث را  ». إنََّك َ�ُفٌو حت

 )1(باشد]. گفته است: حسن صحیح می روایت کرده و
خدا! اگر دریافتم که شبِ قدر  گوید: عرض کردم: اي رسول می &عایشه ترجمه:

ِبُّ الَعْفَو فَاْ�ُف ا�َّبگو: «ست، در آن شب چه بگویم؟ فرمود:  چه شبی
ُ

 إنََّك َ�ُفٌو حت
 �ّ�َ.«)2( 

 شرح
ت شب قدر گشوده ي فضیل بابی درباره» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

 باشد: بدین نام، به دو سبب می» شب قدر«گذاريِ  است. علت نام
ها و مواردي از این دست، در  امور مختلف، از جمله اعمال انسان که این نخست:

» قدر«، در شب  ردد. به عبارت دیگر: فیصله و ثبت امور سالیانهگ این شب، مقدر می
 :فرماید زیرا اهللا متعال میباشد.  می

﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
َ�ٰ  لَةٖ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ مۡ  ُ�ُّ  َرُق ُ�فۡ  �ِيَها ٣ ُمنِذرِ�نَ  ُكنَّا إِنَّا َرَ�ٍة� مُّ

َ
  ﴾٤ َحِكي�ٍ  رٍ أ

  ]٤  ،٣: الدخان[ 
ایم؛ همانا ما، هشداردهنده  راستی ما، آن را در شبی پربرکت و خجسته نازل کرده ... به 

 گردد. له و مقرّر میایم. در آن شب هر کار استواري فیص بوده

ست که این شب دارد؛ زیرا شبِ قدر، شبی بسیار  به سبب شرافت و اهمیتی دوم:
 فرماید: گونه که اهللا متعال می قدر است. همان گران

﴿ ٓ ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  ١ رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةِ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ دۡ  َوَما

َ
ٰ أ  َخۡ�ٞ  رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةُ َ�ۡ  ٢ رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةُ َ�ۡ  َما َك َرٮ

لۡ  نۡ مِّ 
َ
   ]٣  ،١: القدر[ ﴾٣ رٖ َشهۡ  ِف �

دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر  و تو چه می نازل کردیم.» شب قدر«همانا ما قرآن را در 
 از هزار ماه بهتر است.

این حدیث را صحیح  2091در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی4423صحیح الجامع، ش:  )1(
 دانسته است.

 ».اي و عفو و گذشت را دوست داري؛ پس، از من درگذر یا اهللا! تو بخشاینده« دعا: ي ترجمه )2(
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تنها این امت از چنین فضیلتی برخوردار شده است؛ یعنی: شب قدر یکی از 
به  هاي پیامبر عمر امتیشود:  باشد. گفته می هاي انحصاريِ این امت می ویژگی

ایشان عرضه شد و چون آن بزرگوار عمر امتیانش را کوتاه دید، شب قدر که از هزار 
؛ لذا با احتساب شب قدر که از هزار ماه بهتر ماه بهتر است، به او و امتش عطا گردید

و این، یکی  باشد. هزار ماه می بیش از بیست ساله، یک مسلمانِ بیست است، عمرِ
اي  دانید که اهللا متعال، الطاف ویژه لطاف خاص االهی نسبت به این امت است. میازا

 هاي پیشین نگردید. فرموده است؛ الطافی که نصیبِ امت به این امت و پیامبرش
دهد: شب  ر آورده است که نشان میي شب قد احادیثی درباره /سپس مؤلف

هاي طاق و  رد؛ به ویژه در شبي پایانیِ آن قرار دا در در ماه رمضان و در دههق
تر است. اما این شب  که در شب بیست و هفتم باشد، بیش طور خاص احتمال این به

شود؛ یعنی ممکن است امسال شب قدر، شب بیست و  جا می ي پایانی، جابه در دهه
یکم باشد و سال دیگر شب بیست و سوم و سالِ پس از آن، شب بیست و پنجم یا 

هاي بیست و چهارم یا بیست و  ب بیست و ُنهم یا در یکی از شببیست و هفتم یا ش
ترین احتمال درهفت شبِ  ي آخر رمضان نیز، بیش ست: در دهه . گفتنیششم
در خواب دیدند که شبِ قدر در هفت شبِ  #ست. زیرا چند تن از صحابه پایانی

که شب  ي این رههاي شما دربا بینم که خواب می«فرمود:  پیامبرپایانیِ رمضان است؛ 
باشد، با هم مطابقت دارد؛ پس کسی که در  قدر در هفت شبِ پایانیِ رمضان می

 ».را در هفت شبِ پایانیِ رمضان جستجو نماید جستجوي شب قدر است، آن
رود که این امر فقط مربوط به همان سال بوده است و نیز احتمال دارد  احتمال می

ي پایانیِ رمضان  در هر حال، شب قدر در دههباشد.  ها می که مربوط به تمام سال
 است.

ذکر کرده است که  &ي صدیقه المؤمنین عایشه چندین حدیث از ام /مؤلف
این قدر که  آندهد که  گر فضیلت این بانوي بزرگوار است و نشان می این، نشان

براي امتش حفظ کرده، هیچ زنِ  هاي محمد مصطفی از سنتبانوي اسالم،  بزرگ
، اهللا از لحاظ کثرت روایت حدیث از رسول &حفظ نکرده است. عایشه دیگري

همه از شریعت  ي او، این اندازه ي نخست را در میان زنان دارد و هیچ زنی به رتبه
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خاطر نسپرده و به دیگران منتقل نکرده است. اهللا متعال از  االهی و سنت نبوي را به
 ي بزرگوار عنایت بفرماید.طرف این امت، بهترین پاداش را به این بانو

خدا! اگر دریافتم که شبِ قدر چه  اي رسولعرض کرد:  به پیامبر &عایشه
ِبُّ الَعْفَو فَاْ�ُف ا�َّبگو: «ست، در آن شب چه بگویم؟ فرمود:  شبی

ُ
 إنََّك َ�ُفٌو حت

 �ّ�َ.«)1( 
ي  دهگذرد. اهللا متعال بخشاین هاي بندگانش درمی ست که از بدي ، ذاتی»َ�ُفو«

گذرد و  ها درمی که تواناییِ مجازات بندگانش را دارد، از آن رغمِ این تواناست؛ یعنی به
شوند، عفو و گذشت  ها نیست که وقتی از انتقام یا مجازات، درمانده می مانند انسان

پروردگار، از روي قدرت و  کنند. به عبارت دیگر: عفو و گذشت پیشه می
عفو و گذشت و نیز  ،باشد. اهللا متعال عفو و گذشت میست؛ و این، کمالِ  توانایی
 :هاي باگذشت را دوست دارد انسان
ۡص  َ�َفا َ�َمنۡ ﴿

َ
جۡ  لَحَ َوأ

َ
ِۚ ٱ َ�َ  ۥُرهُ فَأ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  �َّ  ]٤٠: الشور[  ﴾٤٠ لِِم�َ ل�َّ

ان را دوست گمان او ستمکار هر کس گذشت نماید و اصالح کند، پاداش او با اهللا است. بی  
 ندارد.

که اهل عفو و گذشت را دوست دارد، به عفو و گذشت  اهللا متعال عالوه بر این
 دستور نیز داده و فرموده است:

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿
ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
  ]١٩٩: األعراف[        ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

دیده فرمان بده و از جاهالن روي عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسن 
 .بگردان

چنین بدین معناست  پوشی از اخالق و رفتارِ بد دیگران. عفو هم عفو یعنی چشم
که انتظار نداشته باشیم مردم در همه حال یا در همه چیز مطابق میل ما رفتار کنند؛ لذا 

ز همه چیز ي موارد مطابق میل او رفتار نمایند، ا خواهد مردم در همه کسی که می
باشد، بپذیریم  چه میسر می شود. بنابراین، یک مفهومِ عفو، این است که آن محروم می

توقع.  اي رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود؛ یعنی بی گونه و با مردم به
ها نیکی ندیدیم، خشمگین  سان که اگر به ما نیکی کنند، بپذیریم و اگر از آن بدین

 تر آمده است. [مترجم] ي دعا، پیش ترجمه )1(
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نوعان خود  ست که انسان باید در برابر هم هاي قرآنی از آموزه نشویم. این، یکی
ها عفو و گذشت در پیش بگیرد. شاهد  ي صدر داشته باشد و در برخورد با آن سعه

 إنََّك َ�ُفٌو ا�َّ «جاست که بهترین دعا در شبِ قدر، این است که بگویی:  موضوع، این
ِبُّ الَعْفَو فَاْ�ُف َ�ّ� 

ُ
 .»حت

*** 



 هاي فطري دیگر ویژگیباب: فضیلت مسواك زدن و  -215

يب هر�رةَ  -١٢٠٤
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللا عن أ

َ
يِت «ق مَّ

ُ
ْوال أْن أُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْو ىلَعَ  -ل

َ
أ

َواِك َمَع لُكِّ َصالَةٍ  -انلَّاِس  َمْرُ�ُهْم بِالسِّ
َ
 )1([متفق علیه] ».أل

 -یا بر مردم -گر بر امتم ا«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».دادم که براي هر نمازي، مسواك بزنند ها دستور می شد، به آن دشوار تمام نمی

َواِك. قاَل: اَكَن رسوُل اهللا وعن ُحَذْ�َفةَ  -١٢٠٥ اهُ بِالسِّ
َ
اَم ِمن الليل �َُشوُص ف

َ
 إَِذا ق

 )2([متفق علیه]
خاست،  ه از خواب برمیهر وقت شب ک اهللا گوید: رسول می حذیفه ترجمه:

 زد. دهانش را مسواك می

نَّا نُِعدُّ لِرسوِل اهللا &وعن اع�شةَ  -١٢٠٦
ُ
ت: ك

َ
ُه َوَطُهوَرهُ، َ�َيْبَعُثُه اُهللا َما  قال

َ
ِسَواك

.  َو�َُص�ِّ
ُ
أ ْيِل، َ�َيتََسوَُّك، َو�ََتوضَّ

َّ
 )3([روایت مسلم] َشاَء أْن َ�ْبَعَثُه ِمَن الل

  آماده اهللا د: ما، مسواك و آبِ وضو را براي رسولگوی می &عایشه ترجمه:
 زد، خاست، مسواك می خواست، برمی و ایشان در پاسی از شب که اهللا می کردیم می

 خواند. گرفت و نماز می وضو می

اَل رسول اهللا وعن أ�ٍس  -١٢٠٧
َ
َواكِ : «قاَل: ق ْيُ�ْم يف السِّ

َ
رَثُْت َعل

ْ
[روایت  ».أ�

 )4(بخاري]
ي مسواك زدن، تأکید  درباره«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

 ».ام فراوانی به شما کرده

 .252؛ و صحیح مسلم، ش: 887صحیح بخاري، ش:  )1(
 .255؛ و صحیح مسلم، ش: 246صحیح بخاري، ش:  )2(
 .746صحیح مسلم، ش:  )3(
 .888صحیح بخاري، ش:  )4(
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ُت لعا�شةَ  -١٢٠٨
ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
 انلَّيِبُّ &وعن رش�ح بن هانٍئ، ق

ُ
ٍء اَكَن َ�ْبَدأ يِّ يَشْ

َ
إَِذا  : بأ

َواِك. ْت: بِالسِّ
َ
 )1([روایت مسلم] َدَخَل بَيَْتُه؟ قال

نخستین کاري که رسول : گفتم &عایشه بهوید: گ شریح بن هانی می ترجمه:
 زد. داد، چه بود؟ پاسخ داد: مسواك می اش انجام می هنگام ورود به خانه اهللا

يب موىس األشعري -١٢٠٩
َ
َواِك ىلَعَ  قاَل: َدخلُت ىلَعَ انلَّيبِّ  وعن أ  السِّ

ُ
َوَطَرف

 )2([متفق علیه؛ این، لفظ مسلم است.] لَِسانِِه.
رفتم؛ در آن هنگام سرِ  گوید: نزد پیامبر می موسی اشعريابو ترجمه:

 روي زبانِ مبارکش بود. ،مسواك

اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  &وعن اع�شةَ  -١٢١٠
َ
َفِم َمْرَضاٌة للرَّبِّ «ق

ْ
َواُك َمْطَهَرٌة لِل [روایت  ».السِّ

 )3(نسائی و ابن خزیمه در صحیحش با اسانید صحیح]
، ابزارِ پاکیزگیِ دهان و مسواك«فرمود:  یامبرگوید: پ می &عایشه ترجمه:

 ».خشنوديِ پروردگار است
 شرح

باب: فضیلت مسواك زدن و «گوید:  می» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف
 ».هاي فطري دیگر سنت

» اراك«ها، لثه و زبان با چوب درخت  منظور از مسواك زدن، تمیز کردن دندان
درخت اراك باشد، بهتر است؛ و گرنه هر چوب یا است؛ یعنی: اگر مسواك، از چوب 

دهان ودندان را پاکیزه کند، حکم مسواك که مانند پارچه یا انگشت هر چیزِ دیگري 
فرموده است، مسواك  اهللا آمده و رسول &گونه که در حدیث عایشه را دارد. آن

پروردگار مسواك، ابزارِ پاکیزگیِ دهان و خشنوديِ «ي بزرگ دارد:  زدن دو فایده

 .253صحیح مسلم، ش:  )1(
 .254؛ و صحیح مسلم، ش: 244صحیح بخاري، ش:  )2(
، این 381و مشکاة المصابیح، ش:  66در اإلرواء، ش:  /؛ آلبانی3695صحیح الجامع، ش:  )3(

صورت معلق و  این حدیث را در صحیح خود به /حدیث را صحیح دانسته است. [نووي گوید: بخاري
 آورده است.] &خنِ عایشهعنوان س ي جزم به با صیغه
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آور، پاکیزه  و بدبویی و دیگر چیزهاي زیان  یعنی: دهان و دندان را از آلودگی». است
ها، لثه و  و دهان، شاملِ دندان» مسواك، ابزارِ پاکیزگیِ دهان است«گرداند. فرمود:  می

رفتم و سرِ  گوید: نزد پیامبر می گونه که ابوموسی اشعري گردد؛ همان زبان می
 انِ مبارکش بود.مسواك روي زب

اهللا متعال از خشنوديِ یکی از اسباب این است که مسواك زدن،  ي دوم: فایده
 باشد. اش می بنده

اگرچه مسواك زدن در همه وقت، سنت است؛ در چند مورد، مورد تأکید قرار 
گوید:  می که حذیفه گرفته است؛ از جمله: هنگامِ برخاستن از خواب؛ چنان

». زد خاست، دهانش را مسواك می شب که از خواب برمی هر وقت اهللا رسول«
ما، «گوید:  که این بانوي بزرگوار می کند؛ چنان نیز این را تأیید می &حدیث عایشه

کردیم و ایشان در پاسی از شب که  می  آماده اهللا مسواك و آبِ وضو را براي رسول
لذا هر ». خواند ماز میگرفت و ن زد، وضو می خاست، مسواك می خواست، برمی اهللا می

هنگامِ وقت روز یا شب که از خواب برخیزیم، سنت است که مسواك بزنیم؛ زیرا 
د به وچنین سنت است که انسان هنگامِ ور کند. هم خواب بويِ دهان انسان، تغییر می

 &دهد، مسواك زدن باشد؛ زیرا از عایشه اش، نخستین کاري که انجام می خانه
داد، چه  اش انجام می هنگام ورود به خانه کاري که رسول اهللاپرسیده شد: نخستین 

 ».زد مسواك می«بود؟ پاسخ داد: 
کند که نماز فرض باشد یا  مسواك زدن پیش از نماز نیز سنت است؛ فرقی نمی

شود. حتی در نماز  نماز نافله؛ و این، شاملِ هر نمازي که رکوع و سجده دارد، می
اگر بر امتم دشوار «فرمود:  اهللا ك بزنیم؛ زیرا رسولجنازه نیز سنت است که مسوا

ست که  گفتنی ».دادم که براي هر نمازي، مسواك بزنند ها دستور می شد، به آن نمی
باشد و مورد تأکید قرار گرفته است؛ هنگام  مسواك زدن در هنگام وضو نیز سنت می

پیروي  است که انسان به هم، اینیا پس از آن. و قرقره یا گردانِ آب در دهان یا قبل 
 هنگام وضو گرفتن مسواك بزند. از پیامبر

خورد یا  که انسان چیزي می هنگامیاند:  علما به پیوست مواردي که ذکر شد، گفته
مانَد، سنت است که براي پاکیزه  آشامد که رنگ، بو و یا چربیِ آن در دهان می می

باشد و در موارد  نت میکردن دهانش مسواك بزند. در هر حال مسواك زدن، س
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مشخصی مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما از لحاظ سنت بودن، در همه وقت، سنت 
زند و دیدگاه پس از زوال نیز سنت است که مسواك ب دار است؛ حتی براي روزه

دلیل است. لذا  اند، بی دار، مکروه دانسته مسواك زدن را براي روزه که دسته از علما آن
 زند و هیچ ایرادي ندارد. در طول روز مسواك میدار  روزه

*** 

يب هر�رةَ  -١٢١١
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
ٌْس ِمَن الِفْطَرةِ: «ق ْو مخَ

َ
ٌْس، أ الِفْطَرةُ مخَ

ارِِب  صُّ الشَّ
َ
 )1([متفق علیه] ».اخلَِتاُن، َواالْستِْحَداُد، َوَ�ْقلِيُم األْظَفارِ، َوَ�ْتُف اإلبِط، َوق

یا  -نج مورد استي فطري، پکارها«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
موي عانه، کوتاه ست: ختنه کردن، تراشیدن  پنج مورد جزو کارهاي فطري -فرمود:

 ».ها، گرفتنِ موي زیر بغل و کوتاه کردن سبیل کردن ناخن
 شرح

یلت هاي فطري، بابِ فض ي کارها و ویژگی با ذکر احادیثی درباره /مؤلف
 مسواك زدن را ادامه داده است.

هایش قرار داده است و  یعنی نیکی و سرشتی که اهللا متعال در نهاد آفریده فطرت،
ست: منظور از فطرت، سرشت پاك و سالم است؛  دانند. گفتنی را نیک می ها، آن آن

شود و چنین سرشتی، اعتبار ندارد؛  به انحراف کشیده می زیرا فطرت و سرشت انسان
انِِه «فرموده است:  که پیامبر چنان َ بََواُه ُ�َهوَِّدانِِه َوُ�نرَصِّ

َ
ِفْطَرِة، فَأ

ْ
ُ ىلَعَ ال لُكُّ َمْولُوٍد يُودلَ

َسانِهِ  گرا) زاده  هر نوزادي بر فطرت سالم (و توحیدي و حقیقت«؛ یعنی: »َوُ�َمجِّ
 ».آورند شود؛ اما پدر و مادرش او را یهودي یا نصرانی یا زرتشتی بار می می

ست که  از جمله احادیثی که مؤلف در این بخش از کتابش آورده، حدیثی
کارهاي فطري، پنج مورد «؛ یعنی: »الِفْطَرُة مَخٌْس «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره

بنا بر این لفظ، کارهاي فطري، منحصر به پنج مورد مذکور در حدیث ». است
پنج مورد، جزو «؛ یعنی: »مَخٌْس ِمَن الِفْطَرةِ «ت: باشد؛ اما در لفظ دیگري آمده اس می

بنابراین، کارها و موارد دیگري هم وجود دارد که جزو کارهاي  ».ست کارهاي فطري

 .257؛ و صحیح مسلم، ش: 5889صحیح بخاري، ش:  )1(
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 داند. دیده میو فطري، انجامِ این کارها را پسنطور طبیعی  یعنی: انسان بهست.  فطري
ج موردي که در حدیث تر است؛ زیرا عالوه بر پن و همین لفظ به واقعیت، نزدیک

عنوان کارهاي فطري ذکر شده، کارهاي دیگري هم وجود دارد که  به ابوهریره
گوییم: لفظ  بندي این دو لفظ می هاي سالم است. لذا در جمع مورد قبول فطرت

گر  باشد و لفظ دوم، بیان ي فطرت کامل می کند، درباره ي حصر می نخست که افاده
 فطرت است. ي کننده تکمیلست که  مواردي

 .که براي مردان، واجب و براي زنان، سنت است؛ نه واجب یکم: ختنه کردن
ادرار در مردي که ختنه نکند و پوست روي حشفه به همان حالت طبیعی باقی بماند، 

در اثر جمع شدنِ  چنین . همگردد شود و باعث عفونت و بیماري می آن محل جمع می
پس از  عالوه بر این،شود.  انسان آلوده و نجس می ادرار در آن محل، بدن و لباسِ

رو  بستري با سختی و مشقت همراه خواهد بود؛ از این بلوغ و هنگامِ ازدواج، هم
افت، بلکه براي خاطر پاکیزگی و نظ که نجس هستند، نه به رغمِ این امروزه کافران به

 نند.ک تر در روابط جنسی خود و رفع دشواري، ختنه می جویی بیش لذت
روز هفتم تولد و  ست؟ آري؛ ترین زمان براي ختنه کردن، چه زمانی اما مناسب

پس از آن. این عمل هرچه زودتر در سنّ پایین انجام شود، بهتر است و انسان، 
حداقلِ درد جسمی را متحمل خواهد شد و درد قلبی و عاطفی نخواهد کشید. اما 

اش  که درد جسمی ند، عالوه بر اینکه یک شخص ده ساله را ختنه کن فرض این به
چنین ترمیم  شود. هم زده می از نظر عاطفی نیز شرمنده و خجالتتر خواهد بود،  بیش
اند: هرچه  رو علما گفته تر است؛ از این ها و سرعت بهبود در خردساالن، بیش بافت

 تر انجام شود، بهتر است. ختنه کردن در سنین پایین
ناف و اطراف شرمگاه که روییدنِ  یعنی موهاي زیر دوم: تراشیدن موي عانه؛

تراشیدن این موهاست؛ زیرا  هاي فطري، یکی از ویژگی هاي بلوغ است. ها از نشانه نآ
در غیر این صورت، آلودگی و بیماري و حتی عفونت را در پی خواهد داشت و 

 کند. زند، به حیوانات و چارپایان شباهت پیدا می کسی که موهاي زائدش را نمی
روید. لذا  یعنی کوتاه کردن موهایی که روي لب باال می سوم: کوتاه کردن سبیل؛

به   بسا آلوده افتد، باید کوتاه کرد؛ زیرا چه آن قسمت از این موها را که روي لب می
را  نوشیم، آن که چیزي می چنین هنگامی شود. هم چیزهایی باشد که از بینی خارج می
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آوري در آن وجود داشته باشد. در هر حال،  زیان يمیکروب هابسا  کند و چه آلوده می
ي کوتاه کردن سبیل  ترین مسأله درباره کوتاه کردن سبیل، سنت است و این، مهم

 باشد. می ي تقرب و نزدیکی به اهللا که سنت است، مایه باشد؛ یعنی همین می
ست است و هاي د و منظور، هم ناخن ها؛ چهارم: کوتاه کردن یا گرفتنِ ناخن

قدر کوتاه کنیم که به  هایمان را آن ناگفته پیداست که نباید ناخنهاي پا.  هم ناخن
ل مبسا باعث عفونت و د بار و دردناك است و چه گوشت برسد؛ زیرا این کار، زیان

 گیریم. ها را متوسط می رو ناخن از این گردد. می
تراشیدن موهاي زیرِ بغل،  جاي یعنی بهتر است که به ندن موي زیر بغل؛کَپنجم: 

رویند. و این،  شوند، دیگر نمی نده میکَنیم؛ زیرا به تدریج که موها از ریشه کَها را ب آن
 پسندیده است.

جا پنج مورد ذکر شد: ختنه کردن، تراشیدن موي عانه، کوتاه کردن سبیل،  تا این
ا جدا کردن پوست ب و ندن موي زیر بغل. اما ختنه کردن، یک بارکَها و  گرفتن ناخن

ست بدین نکته اشاره کنم که برخی از  . ضروريشود انجام میاضافیِ روي حشفه 
ها وجود  ي آن یعنی پوست زایدي روي حشفهآیند؛  دنیا می شده به نوزادانِ پسر، ختنه

شود؛  ندارد. چنین مواردي به کثرت مشاهده شده است. لذا چنین نوزادي، ختنه نمی
 را جدا کنند. دارد که آنزیرا پوست زایدي ن

ها و  و اما چهار مورد دیگر: تراشیدن موي عانه، کوتاه کردن سبیل، گرفتن ناخن
براي امتش  ندن موي زیر بغل، نباید بیش از چهل روز طول بکشد؛ زیرا پیامبرکَ

وقت گذاشته که این کارها، نباید بیش از چهل روز ترك شوند. لذا شایسته است که 
ي نخست هر ماه تا  ی را براي انجام این کارها، تعیین کند؛ الاقل جمعهانسان، زمان

نسبت به انجام این کارها فراموش نشود. چراکه ممکن است انسان در اثر فراموشی 
کوتاهی کند و حتی پنجاه روز بگذرد و چهار کارِ مذکور را انجام ندهد. شایان ذکر 

نیست؛ بلکه تنها برايِ این است که  است که تعیین وقت به شکلی که بیان شد، سنت
خاطر داشته باشد تا مبادا بیش از چهل روز بگذرد و  ها را به انسان، انجامِ این سنت

 ها را انجام ندهد. این
کنم که تراشیدنِ سبیل با تیغ و امثالِ آن، پسندیده نیست؛ حتی امام  یادآوري می

تراشد، باید ادب شود.  را می گفته است: به پندارِ من، کسی که سبیِل خود /مالک
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گرداند؛ بلکه  چراکه تراشیدنِ سبیل، بر خالف سنت است و انسان را بدچهره می
افتد،  ، این است که انسان سبیلِ خود را بگذارد و قسمتی را که روي لب میسنت

 کوتاه کند.
ار هاست؛ اما چون این ک ندن آنکَدر رابطه با گرفتِن موهايِ زیر بغل نیز، اصل بر 

ر و امثالِ آن مواد موباز براي این کار، توانند  براي برخی از مردم دشوار است، می
 استفاده کنند.

*** 

اَل رسول اهللا &وعن اع�شةَ  -١٢١٢
َ
ت: ق

َ
ارِِب، : «قال صُّ الشَّ

َ
َعرْشٌ ِمَن الِفْطَرةِ: ق

صُّ 
َ
َواُك، َواْستِنَْشاُق الَماءِ، َوق ْحَيِة، َوالسِّ

ِّ
األْظَفارِ، َوَغْسُل الرَبَاِجِم، َونَتف اإلبِْط،  َو�ْ�َفاُء الل

ُق الَعانَِة، َوانْتَِقاُص الَماءِ 
ْ
َة إِال أْن تَُ�وَن الَمضَمَضُة.». وََحل اَل الرَّاوِي: َو�َِسْيُت الَعارِشَ

َ
 ق

 )1([روایت مسلم]
ده خصلت جزو فطرت است: «فرمود:  اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:

بیل، گذاشتن ریش، مسواك زدن، استنشاق آب (= به بینی کشیدنِ آب)، کوتاه کردن س
ها، شستن بند انگشتان و مفاصل، گرفتن موي زیر بغل، تراشیدن  کوتاه کردن ناخن

ام؛ شاید قرقره  گوید: دهمین مورد را فراموش کرده راوي می». موي زیرِ ناف و استنجا
 و به دهان کشیدن آب باشد.

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $وعن ابن عمرَ  -١٢١٣
َ
ىَح «ق

ِّ
وَارَِب وَأْ�ُفوا الل  )2([متفق علیه] ».أْحُفوا الشَّ

ها را  ها را کوتاه کنید و ریش سبیل«فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
 ».بگذارید

 شرح
 از تر در حدیثی ست. پیش هاي فطري ي کارها و ویژگی مانده این، باقی

ها و کارهاي فطري برشمرد:  پنج کار را جزو ویژگی که پیامبربیان شد  ابوهریره
ندن موي زیر کَها و  ختنه کردن، تراشیدن موي عانه، کوتاه کردن سبیل، گرفتن ناخن

 .261صحیح مسلم، ش:  )1(
 .259؛ و صحیح مسلم، ش: 5893صحیح بخاري، ش:  )2(
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بغل. اما ختنه کردن، یک بار و با جدا کردن پوست اضافیِ روي حشفه انجام 
این  شوند؛ زیرا پیامبررك ت؛ ولی چهار مورد دیگر، نباید بیش از چهل روز گردد می

 وقت را تعیین فرموده است.
پنج مورد، همان ». ده خصلت جزو فطرت است«آمده است:  &در حدیث عایشه

گذشت و پنج مورد دیگر در حدیث  ست که در حدیث ابوهریره مواردي
ست.  هاي فطري نیامده است؛ از جمله: گذاشتن ریش که یکی از خصلت ابوهریره

 به گذاشتن ریش دستور داد. آمده است که پیامبر $عمر ث ابنکه در حدی چنان
ي رخسار و موهاي  شود که شاملِ پهنه گفته می» لحیه« ،»ریش«در زبان عربی به 

این قسمت از صورت است. گذاشتن ریش، یعنی وانهادن آن به شکلِ طبیعی ِ آن. 
سرشته است. یعنی  ها را بر آن ست که اهللا متعال انسان هاي فطري این، جزو ویژگی

هاي  و زیبایی هاي مردي گونه که زیباست، رها کنیم و این، از نشانه باید ریش را همان
مردان است و براي انسان، جایز نیست که ریش خود را بتراشد. لذا کسی که ریش 

 مخالفت کرده و از فرمانِ آن بزرگوار سرپیچی نموده خود را بتراشد، با روش پیامبر
َخاِلُفوا «فرمود:  پرستان گردانیده است؛ زیرا پیامبر بیه مشرکان و آتشو خود را ش

َوارَِب  ْحُفوا الشَّ
َ
ِ�َ� َوفُِّروا اللِّىَح َوأ ُمرْشِ

ْ
با مشرکان مخالفت کنید؛ «یعنی:  )1(؛»ال

تر با تراشیدنِ  مسلمانان، پیش ».هایتان را کوتاه نمایید هایتان را بگذارید و سبیل ریش
کار و  که اگر حاکمان ستم نداشتند و با این کار خو نگرفته بودند؛ چنان ییاریش، آشن

دادند که ریش او را بتراشند و  خواستند کسی را مجازات کند، دستور می تجاوزگر می
سان مثله و بریدن اعضاي یک انسان  تراشیدنِ ریش در نزد مسلمانان آن زمان، به

گونه که بیان  حاکمان، روا نبود، اما همان شد؛ اگرچه چنین مجازاتی براي قلمداد می
آمد. اما پس از  شمار می ر چنین فرمانی از سوي حکام، مجازاتی سنگین بهوشد، صد

ي خود  می مانند: مصر، عراق و شام را زیر سلطههاي اسال که کفار سرزمین این
راشیدن هاي اسالمی رواج دادند؛ لذا ت درآوردند، این روش ناپسند را نیز در سرزمین

پروا ریش خود را  آورد کافران است و از آن پس، بسیاري از مسلمانان بی ریش، ره
نشین، گذاشتنِ ریش را بد و ناپسند  ن و حتی در برخی از کشورهاي مسلما تراشند می
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باشد؛ زیرا هرکه از  می می پندارند! بدون شک، این، نافرمانی از اهللا و پیامبرش
 اهللا نافرمانی کرده است و هرکه از رسول در حقیقت از اهللانافرمانی کند،  پیامبر

برداري نموده است. لذا اگر یکی از نزدیکانتان ریش  فرمان ببرد، از اهللا متعال فرمان
تراشد، بر شما واجب است که او را نصیحت کنید و او را از این کارِ  خود را می

حت بستگی دارد؛ یعنی اگر گمانِ غالبِ او، به مصلبا ناپسند باز دارید؛ البته قهر کردن 
آید و دست از این کارِ  که با او قهر کنید، به خود می شما، این است که در صورتی

تر  اي ندارد یا او را لجوج دارد، باید با او قهر کنید؛ و اگر قهر کردن، فایده زشت برمی
گیرد که سودمند  رار میکند، با او قهر نکنید؛ زیرا قهر کردن، زمانی مورد استفاده ق می

 و کارساز باشد و گرنه، اصل بر حرام بودنِ ترك سخن با مسلمان است؛ زیرا پیامبر
تَِقيَاِن َ�يُْعرُِض َهَذا، َوُ�ْعرُِض «فرموده است: 

ْ
َخاُه فَْوَق ثَالٍث، يَل

َ
ْن َ�ْهُجَر أ

َ
لُّ مِلؤمٍن أ الَ�ِ

ال  بِالسَّ
ُ
ي َ�بَْدأ ِ

َّ
ایز نیست که بیش از سه ج براي هیچ مؤمنی« )1(.»مِ َهَذا، وََخْ�ُُهَما اذل

بینند، از هم  دیگر را می طوري که وقتی هم قهر باشد؛ به روز با برادر مسلمانش شبانه
 ».کند ست که سالم (و آشتی) را آغاز می کسی گردانند. و بهترینشان، می روي

طري بیان شده ها و کارهاي ف عنوان ویژگی از دیگر مواردي که در این حدیث به
چه  گرداند و آن باشد؛ زیرا بینی را پاکیزه می است، استنشاق یا به بینی کشیدنِ آب می

ست که در  برد. پس استنشاق، نوعی طهارت یا پاکیزگی ست، از میان می را که در بینی
تمیز کردن بینی خود بودید،  شود. یعنی هر زمان که نیازمند میوضو و غیروضو انجام 

این، به وضعیت مردم را پاکیزه بگردانید.  ب به درون بینی بکشید و آنمقداري آ
گیرند، به استنشاق و تمیز  که وضو می بستگی دارد؛ برخی از مردم، بیش از هنگامی

تر است. مضمضه  کردن بینی خود نیاز ندارند؛ اما ضرورت و نیازِ برخی از مردم، بیش
ست؛ زیرا پاکیزگی  هاي فطري ز ویژگییا قرقره و گرداندن آب در دهان نیز یکی ا

اطالع نیست؛  ست که کسی از آن بی دهان را در پی دارد و بهداشت دهان، ضرورتی
ها و چیزهاي  بسا چربی خوریم و چه ست که می هایی زیرا دهان، گذرگاه خوراکی

ها را تمیز کرد. لذا قرقره و  ماند و باید آن دیگري از این دست، در دهان باقی می
 ست. هاي فطري ظافت دهان، جزو ویژگین
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ها و  طور، استنجا؛ زیرا استنجا به معناي زدودن و پاك کردن آلودگی و همین 
 یا شستن محلِ نجاست است. ها نجاست

دانید که اليِ  ست. و می هاي فطري شستن بندهاي انگشتان نیز جزو ویژگی
 تري نیاز دارد. بیشهاي دست، به نظافت  انگشتانِ انسان نسبت به سایر قسمت

که  گونه که در این حدیث بیان شده است، گذاشتن ریش جدا از این همان
آید. لذا پاسخِ کسانی  شمار می هاي فطري نیز به مخالفت با مشرکان است، جزو ویژگی

، »گذارند میامروزه برخی از کفار نیز ریش «گویند:  کنند و می افکنی می که شبهه
گذارند، پس باید  می کنند که چون برخی از کفار ریش می عاها اد روشن است. این

گوییم: گذاشتن ریش اگرچه مخالفت  میها ریش خود را بتراشیم!  براي مخالفت با آن
ست و ما دستور یافته ایم که به  هاي فطري با کفار است، اما یکی از کارها و ویژگی

در انجام یک عملِ فطري فطرت سالم و پاك خویش اهمیت دهیم؛ لذا اگر کافران نیز 
داریم  به ما شباهت پیدا کردند و کاري فطري را انجام دادند، ما آنان را از آن باز نمی
گوییم.  یا با این توجیه که باید با آنان مخالفت کنیم، انجاِم آن عملِ فطري را ترك نمی

آنان،  گیرند؛ پس آیا ما براي مخالفت با هاي خود را می ها ناخن گونه که ان همان
گیریم؛ سایر کارهاي  هاي خود را می کنیم؟ خیر؛ بلکه ناخن هاي خود را رها می ناخن

هاي پسندیده و فطري  اند و ما به خاطر مخالفت با کفار، ویژگی گونه فطري نیز همین
 کنیم. را ترك نمی

روي در مصرف آب در وضو و غُسل، ذیل  شایان ذکر است که اسراف و زیاده
 گنجد که فرموده است: هی میاین فرمان اال

ْۚ فُوٓ �ُۡ�ِ  َوَ� ﴿ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  ا    ]١٤١: األنعام[  ﴾١٤١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
 کنندگان را دوست ندارد. روي نکنید. همانا اهللا اسرافو اسراف و زیاده

روي در مصرف آب در وضو، حتی در  اند: زیاده اهللا گفته رو فقها رحمهم از این
که انسان از آبِ شهري یا امثالِ آن  ه نیز مکروه است؛ پس چه رسد به اینکنار رودخان

و ناپسند  هروي در وضو و غیروضو، کاري نکوهید وضو بگیرد؟! لذا اسراف و زیاده
 است.

*** 



و مسایلِ  باب: تأکید بر وجوب زکات و بیان فضیلت آن -216
 مربوط به آن

 شرح
ي وجوب زکات و فضیلت آن  درباره بابی» ریاض الصلحین«در کتابش  /نووي

 چه به آن تعلق دارد، گشوده است. و آن
بُِ�َ «فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر زکات، سومین رکن اسالم است؛ زیرا ابن

َالِة، َو�ِي �اإلْسالُم ىلَعَ مَخٍْس: َشَهاَدِة أْن ال  داً رَُسوُل اِهللا، َو�ِقَاِم الصَّ تَاِء إال اُهللا، َوأنَّ ُ�َمَّ
اَكِة، وََحجِّ ابَليِْت، وََصْوِم َرَمَضانَ  اسالم بر پنج پایه بنا شده است: گواهی « یعنی: )1(.»الزَّ

ي اوست؛ اداي  که محمد، فرستاده که معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد و این به این
موارد  ترِ اهللا متعال در بیش ».ي ماه رمضان اهللا، و روزه نماز، پرداخت زکات، حج بیت

رو علما اختالف نظر دارند  در قرآن کریم، زکات را با نماز ذکر فرموده است؛ از این
باره دو دیدگاه وجود  مانند تارِك نماز، کافر است یا خیر؟ در این )2(که آیا مانع زکات

 اند و برخی دیگر، فاسق. دارد: برخی از علما، مانع زکات را کافر دانسته
بندگیِ اهللا متعال از طریق اداي سهمِ شرعیِ مشخّصی که زکات، یعنی عبادت و 

یعنی مقدار معینی رسد؛  هاي مشخّصی می در اموال مسلمانان است و به افراد و گروه
به افراد گیرد،  ها تعلق می چون: ربعِ عشر، نصف عشر یا عشر اموالی که زکات به آن

ردد. زکات، فواید بزرگ و گ هایی که در قرآن کریم آمده است، پرداخت می و گروه
گرداند؛ زیرا یکی از ارکان  که مسلمان بودن بنده را کامل می فراوانی دارد؛ از جمله این

باشد. یعنی بیست و پنج هزار تومان زکاتی که انسان  اسالم است و از صدقه برتر می
 بخشد، برتري اي که به کسی می ي نافله دهد، بر بیست و پنج هزار تومان صدقه می

یکی دیگر از فواید و فضایلِ تر است.  تر و پسندیده دارد و نزد اهللا متعال محبوب
سازد  ي آن خودش را از بخل و فرومایگی پاك می وسیله بهزکات، این است که انسان 

سان از لیست افراد  و بدین گرداند ها پاك می ي اعمالش را از گناهان و بدي و نامه

 . (مترجم)]1082ي  ؛ نگا: حدیث شماره16و صحیح مسلم، ش:  8[صحیح بخاري، ش:  )1(
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هایش  بر نیکیسان  گیرد و بدین سخاوتمندان قرار می آید و در شمارِ بخیل بیرون می
 فرماید: اهللا متعال میافزاید؛ زیرا  می

َثُل ﴿ ِينَ ٱ مَّ مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  لَُهمۡ َ� � َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  �َّ

َ
 ِ�  َسَنابَِل  عَ َسبۡ  َبَتۡت أ

   ]٢٦١: البقرة[ ﴾َحبَّةٖ�  ّمِاْئَةُ  ُبلَةٖ ُس� ُ�ِّ 
ست که از آن هفت  ايکنند، همانند دانهال کسانی که اموالشان را در راه اهللا انفاق میمث

 رسد و در هر خوشه، یکصد دانه است.خوشه به ثمر می

دارد؛  درازي به اموال ثروتمندان، بازمی چنین فقرا را از چپاول و دست زکات، هم
ها را  نبیند، امکان دارد که ارزشزیرا وقتی آدمِ فقیر و نیازمند، هیچ خیري از ثروتمند 

درازي و غارت اموال دیگران بپردازد و براي سیر کردن شکم خود  بشکند و به دست
اش، دست به دزدي یا هر کار دیگري بزند. پس یکی از فواید زکات، این  و خانواده

پارچه و  گردد. امت اسالمی، امتی یک دلی می است که زکات، باعث ایجاد الفت و هم
سان یک پیکر است؛ لذا هر مسلمانی باید بداند که در ساختمان عظیم اسالم، در  به

فرموده است:  کنار دیگر برداران مسلمانش، نقش یک خشت را دارد؛ زیرا پیامبر
ُنْيَاِن �َُشدُّ َ�ْعُضُه َ�ْعًضا«

ْ
ُمْؤِمِن اَكبل

ْ
ُمْؤِمُن لِل

ْ
مؤمنان براي یکدیگر مانند «یعنی:  )1(.»ال

 ».شوند دیگر می ساختمان هستند که باعث تقویت و استحکام یک اجزاي یک
گردد؛ زیرا هر  از دیگر فواید زکات، این است که باعث آرامش و شرح صدر می

گشاید.  اش را می بخشد، اهللا متعال سینه بار که انسان بخشی از ثروت خویش را می
عنوان  ثروتش را به ترین مقدارِ کثرت تجربه شده است که وقتی انسان، کم این، به

شود و در قلبش، مهر و محبت نیکی به  اش گشوده می پردازد، سینه زکات واجبش می
نشاند و از  چنین دادن زکات، خشمِ پروردگار را فرو می گیرد. هم دیگران، جاي می

میرد  یت یا به بهترین شکل میعکند؛ یعنی انسان در بهترین وض مرگ بد جلوگیري می
ي ما را نیکو بگرداند.  شود. امید است که اهللا متعال، فرجام همه خیر میو عاقبت به 

ي وداع با  فرجامِ نیک، چیزِ کمی نیست و براي انسان، ارزش فراوانی دارد؛ زیرا لحظه
ست، شیطان  ي بسیار حساسی . در آن هنگام که لحظهدنیا و آغاز سفر به آخرت است

ي حساس و  گردد. لحظه امیدوار می بیش از هر زمانی به گمراه کردنِ انسان
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سوي دوزخ در آن لحظه رقم  سازي که فرجام انسان به سوي بهشت یا به سرنوشت
ْهِل اجلَنَِّة «فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود خورد؛ ابن می

َ
َْعَمُل َ�َمَل أ

َ
َحَدُ�ْم يل

َ
إِنَّ أ

 ِذراع، فَيَسْ 
َّ
ْهل انلَّار، َحىتَّ َما يَُ�وُن بَيْنَُه وَ�يْنََها إِال

َ
ِكتاب، َ�يَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْ
بُق َعلَيِْه ال

 ِذَراع، 
َّ
ْهِل انلَّاِر َحىتَّ َما يَُ�وُن بَيْنَُه َوَ�يْنََها إِال

َ
َْعَمُل بَِعَمِل أ

َ
َحَدُ�ْم يل

َ
َ�يَْدُخلَُها، َو�ِنَّ أ

َ� ْهِل اجلَنَِّة يَفَ
َ
ِكتَاُب َ�يَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْ
 شخصی از شما،«یعنی:  )1(؛»ْدُخلَُهافَيَْسِبُق َعلَيِْه ال

تا بهشت فاصله دارد؛ ولی  "ذراع"که فقط یک  دهد تا این انجام می اعمال بهشتیان را
دهد؛ در نتیجه، به دوزخ  گیرد و اعمال دوزخیان را انجام می تقدیر بر او پیشی می

ه میان او و ک دهد تا این رود. و شخص دیگري از شما، اعمال دوزخیان را انجام می می
گیرد و اعمال بهشتیان  ماند؛ ولی تقدیر بر او پیشی می دوزخ، فقط یک ذراع باقی می

 ».رود دهد؛ در نتیجه، به بهشت می را انجام می
 ي اعمال انسان به این بستگی دارد که انسان، چه فرجامی داشته باشد؛ لذا همه

کی دیگر از فواید زکات، کند. ی صدقه و در رأس آن، زکات، از مرگ بد جلوگیري می
ي  ، هر مسلمانی در روز رستاخیز، زیر سایهاین است که بنا بر گزارش پیامبر

ي یک میل، باالي سرِ  ي خود قرار دارد؛ در آن هنگام که خورشید با فاصله صدقه
اند،  ي صدقات و به ویژه زکاتی که در دنیا داده دهندگان زیرِ سایه ، صدقهانسان است

 رند.گی قرار می
همسرش را از صدقه دادن منع  کرد که مردي شخصِ نیکوکاري برایم تعریف می

داد که از اموال وي صدقه دهد. روزي خواب دید که  کرد؛ یعنی به او اجازه نمی می
گرماي سوزان  ا شده است؛ در خواب دید که یک لباس، در برابرانگار قیامت برپ

بته این لباس از سه قسمت، سوراخ بود؛ سرش سایه انداخته است؛ الباالي خورشید، 
که از خواب برخاست،  اهللا! هنگامی ها با سه خرما بسته شد! سبحان سپس این سوراخ

خوابش را براي همسرش تعریف کرد. همسرش به او خبر داد که یک لباس و سه 
خرماهایی که در خواب دید، همان لباس و سه  و خرما صدقه داده است. لذا لباس

نقل از  عبداهللا بن به 2643)؛ و صحیح مسلم، ش: 7554، 6594، 3332صحیح بخاري، ش: ( )1(
ي شماره  تر بهنقل از سهل بن سعد. [این حدیث پیشبه 4207ي شمارهمسعود؛ و نیز روایت بخاري به

 آمده است. (مترجم)] 401
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بود که همسرش صدقه داده بود. لذا آن مرد خوشحال شد و به همسرش خرمایی 
اي از سخن  خواهد، صدقه دهد. این خواب، نمونه اجازه داد که از آن پس، هرچه می

؛ » ظلِّ َصَدقَِتِه َحىتَّ يُفَصَل بَ� انلَّاَس لكُّ امرٍئ يِف «د که فرموده است: باش می اهللا رسول
در میان مردم  که آناش قرار دارد تا  ي صدقه یر سایهروز قیامت هر کسی ز«یعنی: 

 ».داوري شود
گردد؛  ها می از دیگر فواید زکات و نیز صدقه، این است که باعث نرم شدن دل

شود و به رحم  کند، قلبش نرم می که انسان به فقرا و نیازمندان کمک می هنگامی
طور   متعال بهست؛ زیرا اهللا رداري از رحمت االهیاي براي برخو آید و این، مقدمه می

ري هم دارد که گیست: زکات فواید د ورزد. گفتنی بندگان مهربانش، مهر می به ویژه
 جا گنجایشِ آن نیست. کشاند و این یادآوريِ آن، موضوع را به دارازا می

*** 
 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ْ �ِيُموا
َ
َلوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا    ]٤٣: ةالبقر[     ﴾ةَ لزَّ

 و نماز را بر پا دارید و زکات (اموالتان) را بدهید.

 فرماید: و می

﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ْ  ءَ ُحَنَفا لَوٰ ٱ َوُ�قِيُموا ْ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  تُوا

َكوٰ ٱ ۚ لزَّ ٰ  ةَ    ]٥: البينة[  ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَ�
ي آیین توحیدي، در حالی عبادت کنند  که اهللا را مخلصانه و بر پایه فرمان نیافتند جز آنو 

ي او بدانند و نماز را برپا دارند و زکات دهند. این، همان آیین  که دین و عبادت را ویژه
 استوار و راستین است.

 فرماید: و می
مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿

َ
ٰ أ ِ  ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ� ِ  يِهمَوتَُزّ�     ]١٠٣: التوبة[               ﴾هاب

 وسیله آنان را پاك و تزکیه نمایی. بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین 

 شرح
ي فضیلتی زکات و وجوبِ آن، سه آیه از  ضمن گشودن بابی درباره /نووي

 فرماید: ال میکه اهللا متع ي نخست، این باره ذکر کرده است. آیه قرآن کریم در این
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﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا  ]٤٣: البقرة[ ﴾ةَ لزَّ

 .و نماز را بر پا دارید و زکات (اموالتان) را بدهید  
ثابت شده است؛  ست که از پیامبر برپاداشتن نماز، به معناي اداي آن به صورتی

ست که اهللا متعال در قرآن  ییها و دادن زکات نیز به معناي اعطايِ آن به افراد و گروه
 اي از فواید آن بیان شد. تر مفهوم زکات و پاره . پیشکریم مشخص فرموده است

 که اهللا ي دیگري از قرآن کریم را آورده است؛ این آیه /سپس مؤلف
 فرماید: می

﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ  ا َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ْ  ءَ ُحَنَفا لَوٰ ٱ َوُ�قِيُموا ْ َو�ُؤۡ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ  ةَ

 ٰ   ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَ�
ي آیین توحیدي، در حالی عبادت کنند  که اهللا را مخلصانه و بر پایه و فرمان نیافتند جز آن

ي او بدانند و نماز را برپا دارند و زکات دهند. این، همان آیین  که دین و عبادت را ویژه
 وار و راستین است.است

﴿ ٓ ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ ِ�َعۡ  إِ�َّ ﴿که منظور از آن، مردم است... » و فرمان نیافتند« ﴾ا َ ٱ ُبُدوا َّ�﴾ 

اند که در عقیده، گفتار و  یعنی: مردم تنها فرمان یافته». که اهللا را عبادت کنند جز آن«
هر عملی را خالصانه  هم در حالی که را عبادت و پرستش کنند. آن کردار، تنها اهللا

در حالی که دین و «﴾ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ ﴿فرماید:  که می دهند. چنان براي او انجام می
اخالص در دین و عبادت، بدین معناست که انسان، با ». ي او بدانند عبادت را ویژه

نباشد؛ به عبارت دیگر با عمل و  دهد، خواهان چیزي جز اهللا عملی که انجام می
بادتش، در پیِ کسبِ نام و مقام، یا ریاست و جایگاه دنیوي و امثالِ آن نباشد و تنها ع

ٓ ﴿ رضایت و پاداش االهی را مد نظر قرار دهد. یعنی: اهللا را مخلصانه و بر  ﴾ءَ ُحَنَفا
از این آیه،  عوشاهد موضي آیین توحیدي، و بدون شرك عبادت کنند.  پایه

ْ ﴿اید: فرم جاست که اهللا متعال می این لَوٰ ٱ َوُ�قِيُموا ْ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ تُوا و نماز را برپا « ﴾ةَ لزَّ

ٰ ﴿فرماید:  در ادامه می». دارند و زکات دهند آیین همان و این، « ﴾َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَ�
مل مورد پسند در نزد اهللا یعنی: آیین استوار و راستین، و ع ».استوار و راستین است
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گرا عبادت و  ي آیینِ توحیدي و حق او را مخلصانه و بر پایه متعال، این است که
 پرستش کنید.

 فرماید: می ذکر کرده، این است که اهللا /اي که مؤلف و اما سومین آیه
مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿

َ
ٰ أ ِ  َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�     ]١٠٣: التوبة[                            ﴾هاب

 وسیله آنان را پاك و تزکیه نمایی. موالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدینبخشی از ا

دهد  به پیامبرش دستور می که اهللا است؛ چنان اهللا خطاب در این آیه به رسول
وسیله آنان را از گناهان و  عنوان زکات بگیرد و بدین که بخشی از اموالِ مسلمانانِ را به
باشد، در  ي پاکی از گناهان می که زکات، مایه داند. ایناخالق پست و فرومایه پاك بگر

َدقةُ «آمده که فرموده است:  این حدیث پیامبر طِفُئ املاُء ما يُ كَ ئَة تُطِفُئ اخلطي الصَّ

برد که آب، آتش را خاموش  گونه از بین می صدقه، گناهان را آن«یعنی:  )1(.»انلَّارَ 
در شمارِ سخاوتمندان و نیکوکاران قرار که زکات، انسان را  و اما همین». کند می

ِ  َوتَُزّ�ِيِهم﴿. ست سازي انسان از رذایل اخالقی دهد، خود عاملی براي پاك می و : «﴾هاب
آنان را تزکیه نمایی؛ یعنی: اخالق نیکشان را پرورش دهی. به عبارت دیگر: پس از 

انسان، رشد و خُلق و خوي نیک در  یهاي اخالق پاك شدن از رذایل اخالقی، ارزش
باشد؛ یعنی تزکیه هم بعد  کند. تزکیه، به مفهوم رشد و پرورش دینی هم می می

لذا هرگاه گروه ». و برایشان دعا کن: «﴾ ِهۡمۖ َعلَيۡ  َوَصّلِ ﴿اخالقی دارد و هم بعد دینی. 
دادند، آن بزرگوار به پیروي از  تحویل می اي، زکات اموالشان را به پیامبر یا قبیله

 صلواتیا اهللا، بر آنان درود و «یعنی:  ؛»اللُّهمَّ َصلِّ علَيِهم«فرمود:  االهی، میفرمان 

َُّهۡمۗ  َسَ�نٞ  تََك َصلَوٰ  إِنَّ ﴿فرماید:  می سپس اهللا ».بفرست راستی که دعاي تو،  به«﴾ل
هایشان آرامش بیابد و بذل و بخششِ  شود که دل و باعث می» هاست ي آرامشِ آن مایه

ُ ٱوَ ﴿ان گردد. مال بر آنان آس   ]١٠٣: التوبة[    ﴾١٠٣ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  �َّ

 اهللا. ) از آلبانی رحمه5136صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع ( )1(
                                           



 207  باب: تأکید بر وجوب زکات و بیانِ فضیلت آن و مسایلِ مربوط به آن

دهد که زکات، واجب  اي که گذشت، نشان می سه آیه ».و اهللا، شنواي داناست« 
 آید. شمار می است و یکی از برترین اعمال به

*** 

اَل:  : أنَّ رسوَل اهللا$وعن ابن عمرَ  -١٢١٤
َ
ٍْس: َشهَ «ق اَدةِ أْن ال بُِ�َ اإلْسالَُم ىلَعَ مخَ

اَكةِ، وََحجِّ ابَلْيِت، َوَصْوِم  � الَةِ، َو�يَتاءِ الزَّ اِم الصَّ
َ
ُ، َو�ق

ُ
داً َ�ْبُدهُ َوَرُسوهل إِال اُهللا، وَأنَّ ُ�َمَّ

 )1([متفقٌ علیه] ».َرَمَضانَ 
اسالم بر پنج پایه بنا شده است: «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابنترجمه: 

ي  فرستادهبنده و که محمد،  که معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد و این گواهی به این
 ».ي ماه رمضان اهللا، و روزه اوست؛ اداي نماز، پرداخت زکات، حج بیت

َحَة بن عبيد اهللا -١٢١٥
ْ
 رسوِل اهللا وعن َطل

َ
ائُِر  قاَل: َجاَء رَُجٌل إىِل

َ
ٍْد ث

َ
ْهِل �

َ
ِمْن أ

إذا ُهَو �َسأُل َعِن  ْوتِِه، َوال َ�ْفَقُه َما َ�ُقوُل، َحىتَّ َدنَا ِمْن رسول اهللالرَّأِس �َْسَمُع َدوِيَّ َص 
َ
ف

ةِ : «اإلْسالَم، َ�َقاَل رسول اهللا
َ
ْيل

َّ
واٍت يف ايَلْوِم َوالل

َ
ُْس َصل اَل: »مخَ

َ
؟ ق َّ َ�ْ�ُُهنَّ اَل: َهْل يلَعَ

َ
؛ ق

عَ « وَّ اَل: »ياُم َشْهِر َرَمَضانَ َوِص : «َ�َقاَل رسوُل اهللا». ال، إِال أْن َ�طَّ
َ
َّ َ�ْ�ُهُ؟ ق اَل: َهْل يلَعَ

َ
؛ ق

عَ « وَّ  أْن َ�طَّ
َّ
اَل »ال، إِال

َ
ُ رسول اهللا. ق

َ
َر هل

َ
اَل:  : َوَذك

َ
َّ َ�ْ�َُها؟ ق اَكَة، َ�َقاَل: َهْل يلَعَ  ال«الزَّ

َّ
 ، إِال

عَ  وَّ أ ؛»أْن َ�طَّ
َ
  :ْدبََر الرَُّجُل َوُهَو َ�ُقوُل ف

َ
ُد ىلَعَ َهَذا َوال أْ�ُقُص ِمْنُه، َ�َقاَل رسول زِ�َواهللاِ ال أ

َح إْن َصَدَق : «اهللا
َ
ل
ْ
 )2([متفق علیه] ».أف

ي از اهالیِ نجد، با موهایی ژولیده نزد گوید: مرد می طلحه بن عبیداهللا ترجمه:
فهمیدیم که چه  ولی نمیشنیدیم،  آمد؛ پژواك صدایش را از دور می اهللا رسول

پرسد.  ي اسالم می نزدیک شد و دریافتیم که درباره اهللا به رسول که گوید تا این می
پرسید: آیا جز این پنج ». روز، پنج نوبت نماز است در شبانه«فرمود:  اهللا رسول

که خواسته باشی  خیر؛ مگر این«وعده، نماز دیگري هم بر من واجب است؟ فرمود: 
آن مرد ». رمضان نیز واجب است ي روزه«افزود:  اهللا گاه رسول آن». نافله بخوانی

خیر؛ مگر «فرمود:  ي دیگري هم بر من واجب است؟ پیامبر سؤال کرد: آیا روزه

 آمده است. 1082ي شمارهتر به. این حدیث پیش16؛ و صحیح مسلم، ش: 8صحیح بخاري، ش:  )1(
 .11؛ و صحیح مسلم، ش:46صحیح بخاري، ش:  )2(
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زکات را  اهللا گوید: سپس رسول راوي می». ي نفل بگیري که خواسته باشی روزه این
ي دیگري هم بر من واجب  برایش ذکر کرد. آن مرد پرسید: آیا جز زکات، صدقه

و مرد بازگشت، در ». ي نفل بدهی که صدقه خیر؛ مگر آن«فرمود:  اهللا است؟ رسول
افزایم و نه چیزي از  گفت: به اهللا سوگند که بر این واجبات نه چیزي می که می حالی

 ».اگر راست بگوید، رستگار است«فرمود:  اهللا کاهم. رسول ها می آن

 ايَلَمِن، َ�َقاَل:  َ�َعَث ُمعاذا أنَّ انلَّيِبَّ  $وعن ابن عباٍس  -١٢١٦
َ

 «إىِل
َ

اْدُ�ُهْم إىِل
  �َشَهاَدةِ أْن ال 

َ
أْعلِْمُهْم أن اَهللا َ�َعاىل

َ
 رسول اهللاِ، فإْن ُهْم أَطاُعوا ذِللَِك، ف

ِّ
إِال اُهللا وَ��

ةٍ 
َ
ْل واٍت يف لُكِّ يَْوٍم َويلَ

َ
َْس َصل ْيِهْم مخَ

َ
رَتََض َعل

ْ
إْن ُهْم أَطاُعوا ذِللَِك ا�

َ
أْعلِمْ ، ف

َ
ُهْم أنَّ اَهللا ، ف

نَِيائِِهْم وتَُردُّ ىلَعَ ُ�َقَرائِِهمْ 
ْ
ًة تُؤَخُذ ِمْن أغ

َ
ْيِهْم َصَدق

َ
رَتََض َعل

ْ
 )1([متفقٌ علیه] ».ا�

فرستاد  ) به یمن(براي دعوترا  معاذ گوید: پیامبر می $ابن عباس ترجمه:
من) دعوت کن  را به گفتن شهادتین (اقرار به وحدانیت اهللا، و رسالت آنان«و فرمود: 

روز، پنج نماز بر آنان  ها خبر بده که اهللا در شبانه و چون شهادتین را گفتند، به آن
ها اعالم کن که اهللا، زکات را در اموالشان بر  فرض کرده است؛ اگر پذیرفتند، به آن

 .»شود آنان فرض نموده که از ثروتمندان ایشان گرفته شده، به فقیرانشان داده می
 شرح

 $عمر ي حدیث ابن تر درباره ي وجوب زکات است. پیش حدیث درباره این سه
 و اما حدیث طلحه بن عبیداهللا، سخن گفتیم. »شده است بنااسالم بر پنج پایه «که 

 #آمد؛ صحابه نزد پیامبر با موهایی ژولیدهاز اهالی نجد است که   ي مردي درباره
 که نزدیک پیامبر گوید تا این چه میفهمیدند که  شنیدند، اما نمی طنین صدایش را می

ي نمازهاي  براي آن مرد درباره پیامبر ي اسالم پرسید. رسید و از آن بزرگوار درباره
ي شهادتین هیچ نفرمود؛ زیرا  ي رمضان و زکات سخن گفت و درباره گانه، روزه پنج

 امبرمی دانست که آن مرد شهادتین را گفته و مسلمان است و اینک به حضورِ پی
 ي اسالم و جزئیات آن بپرسد. هربار که پیامبر یاب شده تا از ایشان درباره شرف

ي شمارهتر به. این حدیث پیش19)؛ و صحیح مسلم، ش: 1496، 1395صحیح بخاري، ش: ( )1(
 آمده است. 1084
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آیا غیر از این هم بر من یکی از ارکان اسالم را براي وي برشمرد، آن مرد پرسید: 
باشی عمل نافله انجام که خواسته  خیر؛ مگر این«فرمود:  می واجب است؟ و پیامبر

ده نماز، واجب است و نماز روز فقط پنج وع در شبانه شود که لذا روشن می». دهی
ي  باشد. علما با توجه به این حدیث، درباره وتر، واجب نیست؛ بلکه سنت مؤکد می

و نمازهاي دو عید (عید قربان و عید فطر) نیز  المسجد تحیۀوجوب یا عدم وجوبِ 
و  المسجد تحیۀ اند که برخی از علما بر اساس این حدیث، گفته اختالف نظر دارند.

بینید که در این حدیث، دلیلی  اما با اندکی تأمل می؛ نمازهاي دو عید، واجب نیست
وجود ندارد؛ زیرا این   و نمازهاي دو عید و امثالِ آن المسجد تحیۀبر عدم وجوبِ 

وقتی این اسباب وجود داشته باشند، این نمازها نیز د که ننمازها، اسبابی عارضی دار
این است که  المسجد تحیۀ ي د؛ البته ناگفته نماند که قول راجح دربارهشنو واجب می

 باشد؛ اما نماز عید، واجب است؛ زیرا پیامبر واجب نیست، بلکه سنت مؤکد می
نشین، دستور داد  دختران و زنان پردهحتی به زنانی که در دوران قاعدگی بودند و نیز 

ی که شرکت کنند؛ البته با این توضیح که زنان در نماز عیدها بیرون بیایند و  که از خانه
گرفتند. آري؛ این  خواندند و از مصال کناره می در عادت ماهانه بودند، نماز نمی

نماز وتر روزانه تکرار که نماز وتر، واجب نیست؛ زیرا  ست بر این حدیث دلیلی
لذا  فرمود. یاین حکم را براي آن مرد نجدي بیان م شود و اگر واجب بود، پیامبر می

؛ شود گنهکار نمیرا ترك کند،  و اگر انسان آن نماز وتر، سنت مؤکد است؛ نه واجب
گردد و شهادتش پذیرفته  را ترك نماید، عدالتش ساقط می ولی اگر کسی همواره آن

کسی که نماز وتر را ترك کند، بدکردار «گفته است:  /که امام احمد چنان شود. نمی
 ».شود ته نمیاش پذیرف است و گواهی
ي رمضان، واجب نیست؛  اي غیر از روزه ي رمضان؛ آري! هیچ روزه و اما روزه

ْن يُِطيَع  َمنْ « فرموده است: که کسی نذر کرده باشد؛ زیرا پیامبر مگر این
َ
 اهللانََذَر أ

يُِطْعهُ 
ْ
هرکس نذر کرد که از اهللا اطاعت کند، پس، از او اطاعت نماید (و «یعنی:  )1(؛»فَل

 ».ش را انجام دهد)نذر

 عنها اهللا رضی نقل از عایشه) به6700، 6696صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ي همسر و  باشد؛ مگر مواردي چون نفقه واجب می ،تنها زکات در اموال نیز
دست که سببِ مشخصی دارد؛ یعنی هنگامی که سببی  نزدیکان و مواردي از این

 چنینی وجود داشته باشد، هزینه کردن مال در حدود شریعت، واجب است. این
که  مرد نجدي بازگشت، در حالی و آنآمده است:  ي حدیث طلحه در ادامه

ها  افزایم و نه چیزي از آن گفت: به اهللا سوگند که بر این واجبات نه چیزي می می
شود که  لذا روشن می ».اگر راست بگوید، رستگار است«فرمود:  اهللا کاهم. رسول می

یست باشد. البته این، بدین معنا ن اگر کسی به واجبات شرعی بسنده نماید، رستگار می
که انجام نوافل، سنت نباشد؛ زیرا نوافل در روز قیامت، مکملِ فرایض خواهد بود. 

دهد، اما در آن نقص وجود دارد و باید تکمیل  اي را انجام می بسا انسان فریضه چه
 شود؛ لذا نوافل نقش مکمل را براي فرایض دارد.

را براي دعوت  معاذ پیامبرگوید:  ؛ این بزرگوار می$عباس و اما حدیث ابن
ي  ي این حدیث سخن گفتیم و نیازي به اطاله تر درباره و تبلیغ به یمن فرستاد. پیش

ها  به آن«فرمود:  بحث نیست؛ اما شاهد موضوع از این حدیث، این است که پیامبر
که از ثروتمندان است اعالم کن که اهللا، زکات را در اموالشان بر آنان فرض نموده 

 ».شود ، به فقیرانشان داده میایشان گرفته شده
*** 

اَل: قال َرُسول اهللاِ  $وعِن ابِن ُ�َمرَ  -١٢١٧
َ
اتَِل انلَّاَس َحىتَّ �َْشَهُدوا : «ق

َ
ق
ُ
ِمْرُت أْن أ

ُ
أ

وا َذلَِك  �أْن ال 
ُ
إَذا َ�َعل

َ
اَكَة، ف الََة، َو�ُْؤتُوا الزَّ داً َرُسوُل اهللاِ، َو�ُِقيُموا الصَّ ، إال اُهللا، وأنَّ ُ�َمَّ

 حِبَقِّ اإلْسالَِم، وَِحَساُ�ُهْم ىلَعَ اهللاِ 
َّ
ُهْم، إال

َ
ْمَوال

َ
 )1([متفق علیه] ».َعَصُموا ِم�ِّ ِدَماءُهْم وَأ

ام  از سوي اهللا) مأموریت یافته«(فرمود:  اهللا رسولگوید:  می $بن عمرا ترجمه:
 وجود ندارد و که گواهی دهند که معبود راستینی جز اهللا که با مردم پیکار کنم تا این

گاه که چنین کردند،  ي اوست و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ آن محمد فرستاده
ها و اموالشان را جز در مواردي که اسالم تعیین کرده است، از من مصون  خون
 ».با اهللا متعال است اند و حسابشان داشته

 1083و  395ي شماره تر به . [این حدیث پیش22؛ و صحیح مسلم، ش: 25صحیح بخاري، ش:  )1(
 گذشت. (مترجم)]
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يب هر�رةَ  -١٢١٨
َ
َ رسوُل اهللا وعن أ

ِّ
ا تُُو� مَّ

َ
بُو بَْ�رٍ  قاَل: ل

َ
َفَر َمْن َ�َفَر  َوَ�َن أ

َ
َو�

قال ُ�َمرُ 
َ
اَل رسوُل اهللاِمَن الَعَرِب، ف

َ
ْد ق

َ
ْيَف ُ�َقاتُِل انلَّاَس َوق

َ
اتَِل : «: ك

َ
ق
ُ
ِمْرُت أْن أ

ُ
أ

  �انلَّاَس َحىتَّ َ�ُقولُوا ال 
َ
ُ َوَ�ْفَسُه إِال إهلإِال اُهللا، َ�َمْن ق

َ
ِه، وَِحَسابُُه ا َ�َقْد َعَصَم ِم�ِّ َماهل حِبَقِّ

بُو بَْ�رٍ »ىلَعَ اهللا
َ
اَكَة َحقُّ ؛ َ�َقاَل أ إنَّ الزَّ

َ
اَكةِ، ف ِ َوالزَّ الَة َق ب� الصَّ رَّ

َ
نَّ َمْن ف

َ
اتِل

َ
ق
ُ
: َواهللاِ أل

 رسول اهللا
َ

ونَُه إىِل ْو َمَنُعوِ� ِعَقاالً اَكنُوا يُؤدُّ
َ
ُتُهْم ىلَعَ َمْنِعهِ  الَماِل. َواهللاِ ل

ْ
َقاتَل

َ
اَل ل

َ
. ق

.ُ�َمرُ  ُت �نَُّه احَلقُّ
ْ
يب بَْ�ٍر لِلِقَتاِل، َ�َعَرف

َ
َح َصْدَر أ ْد رَشَ

َ
 أْن َرأيُْت اَهللا ق

َّ
َواهللاِ َما ُهَو إِال

َ
 : ف

 )1([متفق علیه]
رحلت فرمود، در دوران  اهللا زمانی که رسولگوید:  می وهریرهاب ترجمه:

چگونه «گفت:  به ابوبکر ها مرتد شدند. عمر برخی از عرب خالفت ابوبکر
ام با  من، مأموریت یافته«است:   فرموده اهللا که رسول در حالی جنگی با مردم می

را بگوید، مال و جانش  ال اهل اال اهللابگویند. پس هر کس  ال اهل اال اهللامردم بجنگم تا 
ده است؛ مگر به حق و حقوق اسالم و مواردي که اسالم تعیین کر مصون داشتهاز من 
با کسی که میان نماز و زکات فرق بگذارد،  ،سوگند اهللابه «فرمود:  ؟ ابوبکر»است

اگر از دادنِ زانوبند شتر که  ،به اهللا سوگندمال است.  جنگم؛ چراکه زکات، حقّ می
». جنگم دادند، سر بتابند، به دلیلِ ندادنِ آن با آنان می می اهللا عنوان زکات به رسول به

 ي ابوبکر به اهللا سوگند، بالفاصله یقین کردم که اهللا متعال، سینه«گوید:  می عمر
را براي جهاد گشوده (و او را براي این کار مصمم فرموده) و دانستم که درست و 

 ».سزاوار نیز همین است
 شرح

ي باب وجوب زکات و فضیلت  در ادامه /ست که مؤلف ها احادیث دیگري این
فرمود:  اهللا گوید: رسول که می $عبداهللا بن عمرآن آورده است؛ از جمله حدیث 

که گواهی دهند معبود  ام که با مردم پیکار کنم تا این از سوي اهللا) مأموریت یافته«(
ي اوست و نماز را برپا دارند و زکات  راستینی جز اهللا وجود ندارد و محمد فرستاده

ر مواردي که اسالم تعیین ها و اموالشان را جز د گاه که چنین کردند، خون دهند؛ آن
 ».با اهللا متعال است اند و حسابشان کرده است، از من مصون داشته

 .20)؛ و صحیح مسلم، ش:7285، 7284، 1399صحیح بخاري، ش: ( )1(
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شود که  داده شد. لذا روشن می این مأموریت از سوي اهللا متعال به پیامبر
که همانند سایر مردم، امر و نهی  ي مأمور و مکلّف پروردگار بوده نیز بنده پیامبر

اي از  ذره لذا در مقام ربوبیت نبود.و  بوداز بندگان اهللا شده است؛ زیرا او یکی  می
آن بزرگوار،  بهامر و نهیِ پروردگار  بسا چه؛ بلکه نداشتحقوق ربوبیت را در دست 

بینیم  لذا می ها بود. به سایر انساننسبت تر و فراتر از امر و نهیِ االهی  مراتب جدي به
 فرماید: می که کند؛ چنان را توبیخ می که گاه اهللا متعال در قرآن کریم، پیامبرش

ُ ٱ َ�َفا﴿    ذِنَت  لِمَ  َعنَك  �َّ
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ َ  َح�َّ ِينَ ٱ لََك  يَتََب�َّ َّ�  ْ ٰ لۡ ٱ لَمَ َوَ�عۡ  َصَدقُوا  ِذ�ِ�َ َ�

   ]٤٣: التوبة[   ﴾٤٣
که  گویان بر تو آشکار شوند و قبل از آن که راست اهللا تو را ببخشد؛ چرا پیش از آن

 ي ماندن دادي؟گویان را بشناسی، به آنان اجازه دروغ

 فرماید: و نیز می
َهاَ�ٰٓ  ﴿ ُّ�

َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ    ]١: التحريم[    ﴾لََك  �َّ

 کنی؟ چه را که اهللا براي تو حالل کرده است، بر خود حرام می اي پیامبر! چرا آن

 فرماید: چنین می هم
ُ ٱ َما ِسَك َ�فۡ  ِ�  ِ� َوُ�ۡ ﴿ ُ ٱوَ  �َّاَس ٱ َ� َوَ�ۡ  ِديهِ ُمبۡ  �َّ َحقُّ  �َّ

َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ   ﴾هُ َشٮ

 ]  ٣٧:  األحزاب[ 
ترسیدي؛ و اهللا  می کند و از مردم داشتی که اهللا آن را آشکار می و در دلت چیزي را پنهان می

 که از او بترسی، سزاوارتر است. به این

زي از ربوبیت داشته است یا نفع و ضرري در چی لذا کسی که گمان کند محمد
برطرف سازد یا دعاها را اجابت کند، به را تواند مشکالت کسی  دست اوست می

 کافر شده است. آیین محمد به شرك ورزیده و اهللا
که  ام که با مردم پیکار کنم تا این از سوي اهللا) مأموریت یافته«(فرمود:  اهللا رسول

ي اوست و نماز را  استینی جز اهللا وجود ندارد و محمد فرستادهگواهی دهند معبود ر
ها و اموالشان را جز در مواردي  گاه که چنین کردند، خون برپا دارند و زکات دهند؛ آن

؛ »با اهللا متعال است اند و حسابشان که اسالم تعیین کرده است، از من مصون داشته
نمود:  ورزید، پیکار می مورد، امتناع می با هرکس که از یکی از این چهار یعنی پیامبر
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 ، برپا داشتن نماز، و دادنِ زکات. لذا پیامبراهللا �مٌدرسول، گفتنِ إالاهللا ال�گفتنِ 
 إالاهللا ال�که  خاطر این چهار مورد با مردم پیکار کند تا این مأموریت داشت تا به

کردند،  گاه که چنین می دهند؛ آن را بگویند، نماز را برپا دارند و زکات اهللا �مٌدرسول
مصون  ها و اموالشان را جز در مواردي که اسالم تعیین کرده است، از پیامبر خون

برخی از مردم اگرچه زیرا  ؛»با اهللا متعال است و حسابشان«داشتند. سپس افزود:  می
و  دهند، اما در باطن خوانند و زکات می گویند و نماز می ظاهر شهادتین را می به
ها و  اند، جان قلب خویش ایمان ندارند؛ لذا مطابق ظاهرشان که اسالم آورده به

باشد. منافقان،  می اند، حسابشان با اهللا اموالشان مصون است، اما چون منافق
چنین در دوران  کنند؛ هم گویند، اما اهللا متعال را جز اندکی یاد نمی شهادتین را می

ي اهللا  دهیم که تو، فرستاده گفتند: ما گواهی می دند و میآم نزد آن بزرگوار می پیامبر
رغبتی در نماز جماعت حاضر  خواندند؛ اما با تنبلی و بی هستی و نماز هم می

دادند، اما از روي ناچار؛ چراکه نفاق و کفر در  شدند؛ حتی صدقه و زکات هم می می
با اهللا متعال  حسابشان و«فرمود:  اهللا هایشان جاي گرفته بود. از این رو رسول دل

 ».است
ي دوم،  خلیفهي گفتگوي  را آورده که درباره حدیث ابوهریره /سپس مؤلف
ي جهاد با مانعین  درباره ي نخست، ابوبکر صدیق با خلیفه عمر بن خطاب

عنوان  به #اجماع صحابه به اهللا پس از وفات رسول زکات است. ابوبکر صدیق
که باري  نیز بود؛ چنان شد و این، برآمده از اشارات پیامبربرگزیده  جانشینِ پیامبر

ترین مقامِ  عنوان امیر یا سرپرست حج که بزرگ را به ابوبکر صدیق ،پیامبر
نمازِ مسجد که نسبت به  عنوان پیش منصوب فرمود و نیز بهآمد،  شمار می پیشوایی به

تري از مسلمانان امامت  یشتر بود؛ زیرا امیر حج، براي شمارِ ب سرپرستی حج، کوچک
تر از تعداد مسلمانانِ  مراتب کم که شمار نمازگزاران مسجد، به دهد؛ در صورتی می

اش که به وفات آن  در بیماري ماجرا از این قرار بود که پیامبرحاضر در حج است. 
چنین در  عنوان امام مسجد، تعیین فرمود. هم را به بزرگوار انجامید، ابوبکر صدیق

یق حجم هجري، ابوبکر صدسال نُه لذا صحابه عنوان امیر حج برگزید. را به# 
 اهللا ینیِ رسولرا به جانش به اتفاقِ آرا، ابوبکر صدیق پس از وفات پیامبر
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ها مرتد شدند. اهللا متعال در قرآن کریم به این  برگزیدند. در آن زمان برخی از عرب
 ماجرا اشاره نموده و فرموده است:

دٌ  َماوَ ﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
 ]١٤٤: آل عمران[       ﴾بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ
اند. آیا اگر محمد  اند که در گذشته و محمد، فقط پیامبر است؛ پیش از او نیز پیامبرانی بوده  

 گردید؟ شود، به آیین گذشته باز می بمیرد یا کشته

ها از دین  این اتفاق افتاد و برخی از عرب اهللا هر حال پس از وفات رسول به
 برگشتند و از دادنِ زکات امتناع ورزیدند و به اهللا، کافر شدند. لذا ابوبکر صدیق

خواست تا فعالً  از ابوبکر صدیق عمرتصمیم گرفت که با آنان، پیکار کند. 
جوي نماید تا ایمان  ري با مانعین زکات نداشته باشد؛ بلکه صبر کند و از آنان دلکا

به  را نپذیرفت. عمر پیشنهاد عمر هایشان جاي بگیرد. اما ابوبکر در دل
من، «است:   فرموده اهللا جنگی که رسول چگونه با مردم می«گفت:  ابوبکر

بگوید،  إالاهللا ال�بگویند. پس هر کس  اهللاإال ال�ام با مردم بجنگم تا  مأموریت یافته
مال و جانش را از من مصون داشته است؛ مگر به حق و حقوق اسالم و مواردي که 

شنیده بود؛ و گرنه،  از پیامبر ؟ این، چیزي بود که عمر»اسالم تعیین کرده است
از سوي «(فرموده است:  اهللا که رسول بیش از این شنیده بود؛ این پسرش، عبداهللا

که گواهی دهند که معبود راستینی  ام که با مردم پیکار کنم تا این اهللا) مأموریت یافته
». ي اوست و نماز را برپا دارند و زکات دهند... جز اهللا وجود ندارد و محمد فرستاده

به اهللا «فرمود:  ابوبکر آمده است. إالاهللا ال�فقط گفتنِ  ولی در روایت عمر
جنگم؛ چراکه زکات، حقّ مال  کسی که میان نماز و زکات فرق بگذارد، میسوگند، با 

 اهللا عنوان زکات به رسول است. به اهللا سوگند، اگر از دادنِ زانوبند شتر که به
 ».جنگم دادند، سر بتابند، به دلیلِ ندادنِ آن با آنان می می

یعنی ابوبکر ها و تنگناهاست؛  در سختی گر قاطعیت ابوبکر صدیق این، بیان
خوتر بود، اما در شرایط حساس،  نرم که نسبت به عمر فاروق رغمِ این به صدیق
 گرفت. تري می هاي قاطعانه و جدي تصمیم

کنم؛ همین ماجرا، یکی از این نمونه  باره براي شما عرض می هایی در این مثالی
بوبکر اي رسید که ا به همان نتیجه پس از گفتگو با ابوبکر هاست. عمر
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را براي جهاد  ي ابوبکر اهللا متعال، سینهبه او گفت؛ زیرا دریافت که  صدیق
جا بود که به درستیِ تصمیمِ  او را براي این کار مصمم فرموده است. همان وگشوده 
 از عمر فاروق دهد که ابوبکر صدیق پی برد. این ماجرا، نشان می ابوبکر
 تر و استوارتر بوده است. جدي

مدینه را ظلمت و تاریکی درگذشت،  اهللا که رسول هنگامی ي دوم: نمونه و اما
فرا گرفت و مردم، سخت پریشان و آشفته بودند؛ فشار مصیبت بر مردم، بسیار شدید 

نمرده است؛ بلکه  اهللا گفت: رسول می بود. همه در مسجد جمع شده بودند. عمر
گردد و دست و پاي کسانی  ز میبه میعاد پروردگارش رفته است و با موسیمانند 

 برَد. می، »او مرده است«گویند:  را که می
ي  ي مدینه در منطقه در حومه ابوبکررحلت فرمود،  اهللا که رسول ولی زمانی

که با کسی سخن  آن را شنید، به مدینه آمد و بی بود. وقتی خبرِ وفات پیامبر» سنح«
را از  اند؛ آن کشیده اي روي پیامبر ه پارچهرفت و دید ک اهللا به سراغ رسولبگوید، 

پدر و مادرم، فدایت؛ به اهللا «کنار زد، آن بزرگوار را بوسید و فرمود:  صورت پیامبر
سپس ». میراند. مرگی که برایت مقدر بود، فرا رسید سوگند که او، تو را دو بار نمی

بود که  ریشان شدهپقدر  زیر فشار مصیبت، آنرا دید که  نزد مردم رفت و عمر
به  آید. ابوبکر به خود می پیامبر زودي بهگفت:  کرد و می را رد می وفات پیامبر
باالي منبر رفت و  سپس ابوبکر صدیق». اي عمر! بنشین و تحمل کن«عمر فرمود: 

اي «فرمود:  نمود؛در این شرایط سخت، سخنرانیِ شیوا و بزرگی براي مردم ایراد 
وفات کرده است؛ و هرکه  بداند که محمد کرده، را عبادت می مردم! هرکه محمد

سپس این آیه را ». میرد پرستیده، بداند که اهللا زنده است و هرگز نمی اهللا متعال را می
 فرموده است: تالوت کرد که اهللا متعال به پیامبرش

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿    ]٣٠: الزمر[  ﴾٣٠ مَّ
 شک آنان نیز خواهند مرد. خواهی مرد و بیگمان تو  بی

 فرماید: می و نیز این آیه را خواند که اهللا

دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ    ]١٤٤: آل عمران[  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  �َّ
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اند. آیا اگر محمد  اند که در گذشته و محمد، فقط پیامبر است؛ پیش از او نیز پیامبرانی بوده
گردید؟ و هر کس از آیین خود برگردد، هیچ  بمیرد یا کشته شود، به آیین گذشته باز می

 رساند. زیانی به اهللا نمی

این آیه را تالوت نمود،  که ابوبکر هللا سوگند، زمانیبه ا«گوید:  می عمر
رحلت فرموده است؛ دیگر، پاهایم مرا تاب نیاورد و  اهللا راستی رسول فهمیدم که به
قدر شکیبا و  چه اما بنگرید که در آن شرایط سخت ابوبکر صدیق ».به زمین افتادم

 )1(استوار بود!
ظاهر  در پیمان حدیبیه، بهتفاق افتاد. ا» صلح حدیبیه«در جریان  و سومین نمونه:

نسبت به مسلمانان جفا شده بود؛ یکی از بندهاي این پیمان، این بود که اگر شخصی 
باید او را به قریش باز  پیوست، پیامبر شد و به مسلمانان می از قریشیان مسلمان می

م به پیوست، قریشیان ملزَ گرداند؛ اما اگر شخصی از مسلمانان به قریش می می
شخص به مسلمانان نبودند. ظاهرِ این پیمان، نوعی جفا در حقّ  بازگرداندن آن

لذا توانست چنین جفایی را در حقّ مسلمانان تحمل کند.  نمی مسلمانان بود و عمر
خدا! چگونه؟ چگونه؟ اگر کسی از آنان،  رفت و عرض کرد: اي رسول نزد پیامبر

هرکه از ما به آنان بپیوندد،  ها برگردانیم؛ ولی به آن مسلمان شود و نزد ما بیاید، او را
نه این خفّت را بپذیریم؟ مگر ما برحق نیستیم و وگگردانند؟! چ را به ما باز نمیاو 

فرمود: آري؛ اما این، فرمان اهللا متعال است و  اهللا دشمنان ما بر باطل نیستند؟ رسول
ما را  یقین اهللا کنم؛ به ال نافرمانی نمیي اویم و هرگز از اهللا متع من، بنده و فرستاده

مبنی بر عدم پذیرشِ چنین  که از متقاعد کردن پیامبر عمر». یاري خواهد کرد
 رفت تا از او براي قانع کردن پیامبر سازشی درمانده شده بود، نزد ابوبکر صدیق

نند حرف به حرف، ما کمک بگیرد؛ ولی در آن شرایط بحرانی پاسخِ ابوبکر صدیق
یقین اهللا متعال او را  ي اهللا متعال است و به او فرستاده«بود؛ فرمود:  اهللا پاسخِ رسول

 ».چون و چرا بپذیر فرمان او را بیکند؛ پس،  یاري می
گردید  ننمایان شد و روش اي که گذشت، پایداري ابوبکر صدیق  در سه نمونه

ها براي  ترین آن ین و شایستهو خردمندتر #که او، استوارترین فرد در میان صحابه
اندیش نمایان  افراد دورنگر و ژرف نبوغِست که  خالفت بود. در چنین شرایطی

 عنها.اهللانقل از عایشه رضیبه 3670نگا: صحیح بخاري، ش:  )1(
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بسا عملِ  کند، چه زده عمل می گردد؛ اما انسانی که فقط غیرت دارد و شتاب می
 بار باشد. اش نافرجام و زیان زده شتاب

آورده است، چنین در باب وجوب زکات  /در هر حال از این حدیث که مؤلف
آید که هرکس از دادن زکات امتناع کند، بر حاکم و پیشواي مسلمانان واجب  برمی

 که زکات اموالش را بدهد. است که با او پیکار نماید تا آن
*** 

يب �يُّوٍب  -١٢١٩
َ
اَل لِلنَّيِبِّ وعن أ

َ
اَل: : أّن رَُجالً ق

َ
َنََّة، ق ِ� اجلْ

ُ
ِ� بَِعَمٍل يُْدِخل : أْخرِبْ

اَكَة، َوتَِصُل الرَِّحمَ « الََة، َوتُْؤِ� الزَّ ، َوتُِقيُم الصَّ
ً
 )1([متفقٌ علیه] ».َ�ْعُبُد اَهللا ال �رُْشُِك بِِه َشيْئا

خدا! عملی به من  گفت: اي رسول گوید: مردي به پیامبر می ابوایوب ترجمه:
ن و هیچ چیز و اهللا را عبادت ک«فرمود:  معرفی کن که مرا وارد بهشت سازد. پیامبر

کس را شریکش مساز و نماز را برپا دار و زکات بده و حقّ خویشاوندي را ادا  هیچ
 ».کن

يب هر�رةَ  -١٢٢٠
َ
 انلَّيِبَّ وعن أ

َ
 أىت

ً
ِ� ىلَعَ َ�َمٍل  : أنَّ أْعَرابيا

َّ
َ�َقاَل: يَا رسوَل اهللاِ، ُدل

اَل: 
َ
ُت اجَلنََّة. ق

ْ
ُتُه، َدَخل

ْ
اَكَة َ�ْعُبُد اهللاَ «إَِذا َعِمل الَةَ، وتُؤِ� الزَّ ، وتُِقيُم الصَّ

ً
 ال �رُْشُِك بِِه َشيْئا

اَل »الَمْفُروَضَة، َوتَُصوُم َرَمَضانَ 
َ
 ق

َّ
ا َو� مَّ

َ
ل
َ
ِي َ�ْفيِس �َِيِدهِ، ال أز�ُد ىلَعَ َهَذا، ف

َّ
اَل: َواذل

َ
؛ ق

 رَُجٍل ِمْن أْهِل اجَلنَّ : «انلَّيِبُّ 
َ

هُ أْن َ�ْنُظَر إىِل  َهَذاَمْن رَسَّ
َ

َيْنُظْر إىِل
ْ
ل
َ
 )2([متفقٌ علیه] ».ِة ف

مرا خدا!  گفت: اي رسول به پیامبر صحرانشینیگوید:  می ابوهریره ترجمه:
اهللا «فرمود:  . پیامبرشوموارد بهشت را انجام دهم،  رهنمون شو که اگر آنعملی به 

و زکات  کس را شریکش مساز و نماز را برپا دار را عبادت کن و هیچ چیز و هیچ
نشین گفت: سوگند به ذاتی که جانم  بادیه ».ماه رمضان را روزه بگیربده و فرض را 

هرکه «فرمود:  اهللا شت، رسولگافزایم. و چون باز در دست اوست، بر این نمی
 ».نگاه کند شخصدوست دارد به مردي بهشتی بنگرد، به این 

آمده  336ي شمارهتر به. [این حدیث پیش13م، ش:؛ و صحیح مسل1396صحیح بخاري، ش:  )1(
 است. (مترجم)]

 .14؛ و صحیح مسلم، ش:1397صحیح بخاري، ش:  )2(
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اَل: باَ�ْعُت انلَّيِبَّ  وعن جر�ر بن عبداهللا -١٢٢١
َ
اَكةِ،  ق الَةِ، َو�يَتاءِ الزَّ اِم الصَّ

َ
ىلَعَ إق

 ُمْسلٍِم.
ِّ

 )1([متفقٌ علیه] َوانلُّْصِح للُِك
ي نماز، اداي زکات، و  بر اقامه گوید: با پیامبر می جریر بن عبداهللا ترجمه:

 خیرخواهی براي هر مسلمان، بیعت کردم.
 شرح

دهد  ست و هرسه نشان میي وجوب زکات و فضیلت آن ا این سه حدیث درباره
َوتَِصُل «آمده است:  اند. در حدیث ابوایوب که نماز و زکات، جزو فرایض اسالم

ي نزدیکان  منظور از خویشاوندان، همه». و حقّ خویشاوندي را ادا کن«؛ یعنی: »الرَِّحمَ 
و ارتباط با آنان، به عرف  وها  ي پدر و مادرش هستند و اداي حقّ آن انسان از ناحیه

ي رحم را بیان نفرموده است و  چگونگی صله عادت مردم بستگی دارد؛ زیرا پیامبر
تببین، آمده باشد، مرجعش عرف و قید یا بدونِ چه که در کتاب و سنت بدون  آن

عادت مردم است. و این، به اختالف اوضاع و شرایط و نیز به اختالف زمان و مکان 
اي حقّ خویشاوندي با کمک و بخششِ مالی بستگی دارد. در حالت فقر و نیاز، اد

اي که ضرورت و نیازِ خویشاوند فقیر برآورده گردد. در حالت  گونه شود؛ به انجام می
و تا  بیماري، حقِّ خویشاوندي این است که به مالقات خویشاوند بیمار خود برویم

ت ارتباطی یابد، پیوسته از او عیادت کنیم. امروزه که امکانا که بهبود می زمانی
نگاري، جویاي  توان از طریق تلفن یا نامه رفت کرده است و عرف نیز شده، می پیش

هایی چون عید، به دیدنشان رفت. مهم، این است  حالِ خویشاوندان بود یا در مناسبت
باشد؛ اما حد و حدودش در  ي رحم و ارتباط با خویشاوندان، واجب می که صله

رو به عرف و عادت مردم بستگی دارد؛ یعنی  ایناز و شریعت، مشخص نشده است 
داند، حقّ خویشاوندي  ي رحم می را صله آني اسالمی،  باید در حدي که عرف جامعه

ي نماز و اداي زکات،  افزون بر اقامه را ادا کنیم. در حدیث جریر بن عبداهللا
مسلمانان،  سایر ید باخیرخواهی براي هر مسلمانی نیز آمده است؛ یعنی: انسان با

گونه  کند یا دوست دارد که مردم با او آن  اي رفتار نماید که با خود، رفتار می گونه به

 187ي شمارهتر به. [این حدیث پیش56)؛ و صحیح مسلم، ش: 2715، 57صحیح بخاري، ش: ( )1(
 گذشت. (مترجم)]

                                           



 219  باب: تأکید بر وجوب زکات و بیانِ فضیلت آن و مسایلِ مربوط به آن

زند،  گوید، به او تهمت نمی کیش خود ناسزا نمی لذا هیچ مسلمانی به همرفتار کنند. 
زند و از هر جهت، خیرخواه  کند و به او نارو نمی دهد، به او خیانت نمی فریبش نمی

ي چیزي نظرخواهی کند، بر او واجب است که به  اگر مسلمانی از او دربارهاوست؛ 
داند. زیرا  تر می را براي دنیا و آخرت وي، بهتر و مناسب او مشورتی بدهد که آن

پیبمان بست که خیرخواه هر  با پیامبر گونه که بیان شد، جریر بن عبداهللا همان
بیعت  با پیامبر جریر بن عبداهللا بجلی که شود: پس از این گفته می مسلمانی باشد.

کرد که خیرخواه هر مسلمانی باشد، اسبی خرید و سپس دریافت که ارزش این 
تر است؛ لذا نزد فروشنده بازگشت و به او گفت: قیمت اسبی که به من  اسب، بیش

ن از این است و همان مبلغی را به او داد که به گمان او، قیمت آ  اي، بیش فروخته
اسب بود. و باز براي بار سوم بازگشت و به فروشنده گفت: اسب تو، بیش از این 
قیمت دارد و سرانجام، بابت اسبی که دویست درهم خریداري کرده بود، هشتصد 

ي  بیعت کرده بود که خیرخواه همه اش داد؛ زیرا او با پیامبر درهم به فروشنده
 مسلمانان باشد.

واجب است که حقّ خویشاوندي را ادا کند و خیرخواه رو بر هر مسلمانی  از این
سه بار  آمده است که پیامبر که در حدیث تمیم داري کیشان خود باشد؛ چنان هم

يُن انلَِّصيَحةُ «فرمود:  پرسیدند: براي چه ». ست دین، نصحیت و خیرخواهی«. یعنی: »ادلِّ
ئ«کسی؟ فرمود: 

َ
ِتِهمْ ِ�َّ َوِلِكتَابِِه ولِرُسوهِلِ َوأل ِة الُمْسِلِمَ� واََعمَّ براي اهللا، و «یعنی:  )1(.»مَّ

 ».ها براي کتابش، و براي پیامبرش، و براي پیشوایان مسلمانان و عموم آن
*** 

يب هر�رةَ  -١٢٢٢
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
ٍة، ال : «قاَل: ق َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب، َوال فِضَّ

 ِ  إ
َّ
َها إِال ْيَها يف نَارِ يَُؤدِّي ِمْنَها َحقَّ

َ
ْحِ�َ َعل

ُ
أ
َ
ُ َصَفائُِح ِمْن نَاٍر، ف

َ
َحْت هل َذا اَكَن يَوُم الِقَياَمِة ُصفِّ

 ْ
َ

ُ يف يَوٍم اَكَن ِمْقَداُرهُ مخ
َ

ِ�يَدْت هل
ُ
َما بََرَدْت أ

َّ
َوى بَِها َجْنُبُه، وََجبِيُنُه، َوَظْهرُهُ، لُك

ْ
ِسَ� َجَهنََّم، َ�ُيك

َف َسَنٍة، َحىتَّ ُ�ْقىَض 
ْ
 انلَّارِ  أل

َ
ا إىِل  اجَلنَِّة، َو�مَّ

َ
ا إىِل ُه، إمَّ

َ
 .»َ�ْ�َ الِعَباِد َ�َ�َى َسبيل

اَل: 
َ
َها «�ِيَل: يَا رسوَل اهللا، فاإلبُل؟ ق َها، َوِمْن َحقِّ ي ِمْنَها َحقَّ َوال َصاِحِب إبٍل ال يَُؤدِّ

 إَِذا اَكَن يَوُم الِقَياَمِة بُطِ 
َّ
ُبَها يَوَم وِْرِدَها، إِال

ْ
َر َما اَكنَْت، ال َ�ْفِقُد ِمْنَها َحل

َ
ٍر أْوف

َ
ْرق

َ
َها بَِقاٍع ق

َ
َح ل

 55صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   220

ْخرَ 
ُ
ْيِه أ

َ
والََها، ُردَّ َعل

ُ
ْيِه أ

َ
َما َمرَّ َعل

َّ
َواِهَها، لُك

ْ
ُه بِأف صيالً َواِحداً، َ�َطُؤهُ بِأْخَفافَِها، َوَ�َعضُّ

َ
اَها، يف ف

َف َسَنٍة، َحىتَّ 
ْ
ِْسَ� أل  اجَلنَِّة،  يَْوٍم اَكَن ِمْقَداُرهُ مخَ

َ
ا إىِل ُه، إمَّ

َ
ُ�ْقىض َ�ْ�َ الِعَباِد، َ�َ�َى َسبِيل

 انلَّارِ 
َ

ا إىِل  .»َو�مَّ
اَل: 

َ
ابَلَقُر َوالَغَنُم ؟ ق

َ
َوال َصاِحِب َ�َقٍر َوال َ�َنٍم ال يَُؤدِّي ِمْنَها «�ِيَل: يَا َرسوَل اهللاِ، ف

 إَِذا اَكَن يَْوُم الِقَياَمِة، بُِطحَ 
َّ
َها، إِال يَْس �ِيَها َ�ْقَصاُء،  َحقَّ

َ
، ل

ً
ٍر، ال َ�ْفِقُد ِمْنَها َشيْئا

َ
ْرق

َ
َها بَقاٍع ق

َ
ل

 
َ
والََها، ُردَّ َعل

ُ
ْيِه أ

َ
َما مرَّ َعل

َّ
َحاُء، َوال َعْضَباُء، َ�ْنَطُحُه بُقُرونِها، َوَ�َطُؤهُ بِأْظالَفَِها، لُك

ْ
ْيِه َوال َجل

ِْس�َ  ْخَراَها، يف يَوٍم اَكَن ِمْقَداُرهُ مخَ
ُ
  أ

َ
ا إىِل ُه، إمَّ

َ
َف َسَنة َحىتَّ ُ�ْقىض َ�ْ�َ الِعَباِد، َ�َ�ى َسبيِل

ْ
أل

 انلَّارِ 
َ

ا إىِل  .»اجَلنَِّة، َو�مَّ
اَل: 

َ
، َوِ�َ «قيَل: يَا رسول اهللا فاخَلْيُل؟ ق ٌة: ِ�َ لِرَُجٍل ِوْزٌر، َوِ�َ لِرَُجٍل ِسرْتٌ

َ
الَث

َ
اخَليُل ث

يت �
َّ
ا ال أمَّ

َ
ْخراً َونَِواًء ىلَعَ أْهِل اإلْسالَمِ  لِرَُجٍل أْجٌر. ف

َ
رَُجٌل َرَ�َطَها رِ�َاًء َوف

َ
ُ وِْزٌر ف

َ
ُ هل

َ
ِ�َ هل

َ
، ف

ْم يَنَْس َحقَّ اهللاِ يف ُظُهورَِها، َوال وِْزرٌ 
َ
رَُجٌل َرَ�َطَها يف َسبيِل اهللا، ُ�مَّ ل

َ
، ف ُ ِسرْتٌ

َ
يت � هل

َّ
ا ال ، وَأمَّ

، وَأمَّ  ُ ِسرْتٌ
َ

ِ�َ هل
َ
ابَِها، ف

َ
رَُجٌل َرَ�َطَها يف َسبيِل اهللا ألْهِل اإلْسالَِم يف َمْرٍج، رِق

َ
ُ أْجٌر، ف

َ
يت � هل

َّ
ا ال

ْت 
َ
ل

َ
�

َ
ُ َعَدَد َما أ تَِب هلَ

ُ
ٍء إِال ك ْوَضِة ِمْن يَشْ ْو الرَّ

َ
ْت ِمْن َذلَِك الَمْرِج أ

َ
ل

َ
ْو َرْوَضٍة َ�َما أ�

َ
أ

ُ َعَدَد أْرَواثَِها وَأبْوَ  َحَسَناٌت 
َ

تَِب هل
ُ
َ�ْ�ِ ا َحَسَناٌت �هلو� ْو رَشَ

َ
 أ
ً
فا اْستَنَّْت رَشَ

َ
َها ف

َ
، َوال َ�ْقَطُع ِطَول

 
َّ
ارَِها، وَأْرَواثَِها َحَسَناٍت، َوال َمرَّ  إِال

َ
ُ َعَدَد آث

َ
َتَب اُهللا هل

َ
َ�ْت ِمْنُه، بَِها َصاِحُبَها ىلَعَ َ�ْهرٍ  ك رَشِ

َ
، ف

 
َّ
ُ  َوال يُِر�ُد أْن �َْسِقيَها إِال

َ
َتَب اُهللا هل

َ
َ�ْت َحَسَناٍت  ك  .»َعَدَد َما رَشِ

اَل: 
َ
 «�ِيَل : يَا رسوَل اهللاِ فاحُلُمُر؟ ق

َّ
ٌء إِال َّ يف احُلُمِر يَشْ نِْزَل يلَعَ

ُ
ةُ  َما أ

َّ
هِذهِ اآلية الَفاذ

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ اجَلاِمَعُة: �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ  ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
 )1([متفق علیه؛ این، لفظ مسلم است.]      ]٨  ،٧: الزلزلة[

اي که  صاحبِ طال و نقرههر «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
و  شود تبدیل میاز آتش، هایی  اش به ورق روز رستاخیز طال و نقرهدهد، را ن زکات آن
، پهلوها، پیشانی و پشت آنبا  و سپس کنند را در آتش دوزخ، داغ می ها این ورق

گردد و این  سرد شود، دوباره داغ می ها ورقگاه که این  نهند و آن شخص را داغ می آن
هزار سال است، ادامه  ي پنجاه اندازه عذاب براي آن شخص در روزي که مقدارش به
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ا سوي بهشت ی شود و سپس مسیرِ آن فرد به حکم میکه در میان بندگان،  دارد تا آن
 ».گردد سوي دوزخ، مشخص می به

چنین هر صاحب شتري که  هم«طور؟ فرمود:  خدا! شتر چه گفته شد: اي رسول
ها در محلّ آبشخور (و  حقوق، دوشیدنِ آناین و یکی از  -ها را ادا نکند  حقّ آن

در زمینی  رستاخیزروز  -است) به فقیران و رهگذران شانبخشیدن بخشی از شیر
که در دنیا  ترین حالتی بهترین و فربهشود و شتران با  ده مییخوابان، و پهناور هموار
هاي  سم ها کم شده باشد، او را زیرِ از آن شتر نیز بچه یک که حتی بدون این ،اند داشته

روِي او عبور از شتر گیرند و هرگاه آخرین  کنند و با دهانشان گاز می خود، له می
شخص در روزي که مقدارش  ذاب براي آنو این عگردد  بر می کند، شتر نخست

شود و  که در میان بندگان، حکم می هزار سال است، ادامه دارد تا آن ي پنجاه اندازه به
 ».گردد سوي دوزخ، مشخص می سوي بهشت یا به سپس مسیرِ آن فرد به

طور  همین«خدا! گاو و گوسفند، چه حکمی دارند؟ فرمود:  عرض شد: اي رسول
و گوسفندي که زکاتشان را ندهد، روز رستاخیز در زمینی هموار و هر صاحب گاو 

ها  شود و گاوها و گوسفندانش در حالی که حتی یک عدد از آن پهناور خوابانیده می
ها وجود  ناي در میانِ آ کستهش شاخ و شاخ شاخ، بی هیچ حیوانِ کجکم نیست و 

و او  گیرند هایشان می سماو را زیر  -هاي قوي و سالمی دارند همگی شاخو  -ندارد
گذرد و به او شاخ  گاه که آخرین گاو یا گوسفند از روي او می آنو  زنند را شاخ می

شخص در روزي  و این عذاب براي آن گردد زند، نخستین گاو یا گوسفند باز می می
 که در میان بندگان، حکم هزار سال است، ادامه دارد تا آن ي پنجاه اندازه که مقدارش به

 ».گردد سوي دوزخ، مشخص می سوي بهشت یا به شود و سپس مسیرِ آن فرد به می
اسب بر سه نوع است: «خدا! حکم اسب چیست؟ فرمود:  پرسیده شد: اي رسول

ي آسایش و  وسیلهو براي برخی دیگر، باشد  میگناه  برخی،نگهداري اسب براي 
سبی که براي صاحبش دارد؛ ا ثواب اجر وهم براي برخی  واست  پوشاندن نیاز

دشمنی با  و براي تظاهر و فخرفروشی را شخص آن ست که ي گناه است، اسبی مایه
و  ي گناه و وبال است. کند؛ این اسب براي صاحبش مایه مسلمانان، نگهداري می

را  صاحبش آنکه ست  باشد، اسبی می فقري آسایش و پوشاندن  اسبی که وسیله
برد که هنگام سوار شدن بر حیوان یا  و از یاد نمیکند  مینگهداري  اهللاخاطر  هب
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سبب  ،ي حیوان رعایت کند؛ چنین اسبی نگهداري از او، فرمان االهی را درباره
و اسبی که براي صاحبش اجر و ثواب دارد،  باشد. آسایش و نجات صاحبش می

 خدمت به مسلمانان، در -جهاد یا -را در راه اهللا و براي  ست که شخص آن اسبی
ي اجر و  ي صاحبش مایهکند؛ چنین اسبی برا چراگاهی بزرگ یا کوچک نگهداري می

ها یا  شمار برگ ثواب است و هرچه از آن چراگاه یا مرغزار بخورد، براي صاحبش به
ها و ادرارهایش براي  سرگینشود و به تعداد  خورد، نیکی نوشته می میکه گیاهانی 
از یک یا  را پاره کند و طنابشاسب، و اگر  .گردد ثبت و منظور می ،نیکی ،صاحبش

و به صاحبش، اجر  گذارد، به تعداد جاي پاها و فضوالتی که برجا میرد، دو تپه بگذ
اگر صاحبش قصد  ، حتیاز نهري بگذرد و آب بخورد چه چنانو  پاداش می رسد؛

ه است، براي ي آبی که این اسب نوشید اندازه را نداشته باشد، اهللا متعال به آن آب دادن
 ».فرماید منظور می و پاداش اجر صاحبش،

چیزي بر من   باره در این«ها چیست؟ فرمود:  خدا! حکم االغ گفته شد: اي رسول

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿نظیر و جامع که:  ي کم شده است؛ جز این آیهننازل   ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ
�ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧  )1(.﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ

 شرح
این حدیث را در باب تأکید بر وجوب زکات و بیان فضیلت آن آورده  /مؤلف

در این  روایت کرده است. پیامبر از ابوهریره /؛ حدیثی طوالنی که مسلماست
چنین مالک  ي طال و نقره، و نیز صاحب شتر، گاو و گوسفند و هم حدیث از دارنده

ن آورده و حکم هر یک از این اموال را بیان فرموده است. اسب و االغ سخن به میا
و در حالی  نمود میروشنی براي مردم بیان  گونه بود که مسایل را به این آري؛ پیامبر

ي او دین را کامل گردانید و نعمتش را بر  وسیله به امتش را ترك گفت که اهللا
هر صاحبِ طال و «است: در این حدیث فرموده  اهللا تمام فرمود. رسولمؤمنان 

هایی از آتش، تبدیل  اش به ورق را ندهد، روز رستاخیز طال و نقره اي که زکات آن نقره

وزن ذرهبیند و هرکه همرا میاي نیکی کند، آنوزن ذرهپس هر کس هم«ي زلزله: سوره 8-7آیات  )1(
 ».بیندرا میاي بدي نماید، آن
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کنند و سپس با آن، پهلوها، پیشانی و  ها را در آتش دوزخ، داغ می شود و این ورق می
د گرد ها سرد شود، دوباره داغ می گاه که این ورق نهند و آن شخص را داغ می پشت آن

هزار سال است،  ي پنجاه اندازه و این عذاب براي آن شخص در روزي که مقدارش به
سوي بهشت  شود و سپس مسیرِ آن فرد به که در میان بندگان، حکم می ادامه دارد تا آن

 ».گردد سوي دوزخ، مشخص می یا به
فقه را براي ن کند که انسان، آن زکات در عینِ طال و نقره، واجب است و فرقی نمی

 اش ماشینِ سوارياي که به آن نیاز دارد یا براي خریداريِ  یا ازدواج یا خرید خانه
اندوزي و افزایش مال و ثروت خود؛ در هر حال، زکات  انداز کند یا براي ثروت پس

عنوان زیورآالت  اي که زن به باشد؛ حتی در طال و نقره در عینِ طال و نقره، واجب می
ه ناگفته نماند که وجوب زکات در عینِ طال و نقره، در کند. البت استفاده می

 595گرم است و نصابِ نقره،  5/85به حد نصاب برسد؛ نصاب طال ست که  صورتی
لذا اگر کسی، این مقدار طال یا نقره داشته باشد، زکات بر او واجب است و اگر گرم. 

هایی از  اش به ورق رهروز رستاخیز طال و نق: «ي پیامبر فرموده زکاتش را ندهد، به
پناه بر  -گردد.  هایی آتشین که در آتش دوزخ گداخته می ورق». شود آتش، تبدیل می

در پناه  ي ما را . اهللا همهتر از آتش دنیاست آتش دوزخ، شصت و نُه بار داغ -اهللا
که اگر کسی داراي نصاب طال و نقره باشد و زکاتش را  خویش قرار دهد. خالصه این

شود که در آتش  هایی از آتش، تبدیل می اش به ورق وز رستاخیز طال و نقرهر«ندهد، 
پهلوها، پیشانی و هاي آتشین و گداخته،  گاه با این ورق گردد و آن دوزخ گداخته می

گردد  ها سرد شود، دوباره داغ می گاه که این ورق نهند و آن شخص را داغ می پشت آن
هزار سال است،  ي پنجاه اندازه مقدارش به و این عذاب براي آن شخص در روزي که

؛ این عذاب، یک ساعت یا دو ساعت یا یک ماه و دو ماه و حتی یک سال »ادامه دارد
که  تا آن« شود یابد و تکرار می هزار سال ادامه می کشد؛ بلکه پنجاه و دو سال طول نمی

سوي  بهشت یا بهسوي  خود را بهمسیرِ انسان و سپس  گردد میدر میان بندگان، حکم 
 ».کند دوزخ مشاهده می

 فرماید: ي اهللا متعال است که می لذا این حدیث، تفسیري بر این فرموده
ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ يَ�ۡ  �َّ َهَب ٱ ِ�ُ ةَ لۡ ٱوَ  �َّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  يُنفُِقوَ�َها َوَ�  فِضَّ َّ�  ۡ  بَِعَذاٍب  ُهمفَبَّ�ِ

 ٖ��ِ
َ
  ]٣٤: التوبة[       ﴾٣٤ أ
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کنند، نوید عذابی سازند و آن را در راه اهللا انفاق نمی که طال و نقره ذخیره می و به کسانی 
 دردناك بده.

سازند، کسانی هستند که  لذا در این آیه، منظور از کسانی که طال و نقره ذخیره می
و علماي پس از ایشان، این  #که علماي صحابه و تابعیین دهند؛ چنان زکاتش را نمی

» کنز«شود،  اند و مال و ثروتی را که زکاتش ادا نمی تفسیر نمودهگونه  آیه را این
» کنز«[در زبان عربی به گنجِ پنهان، ي کوه و نمایان باشد.  اند؛ حتی اگر روي قله نامیده

شود، حتی اگر در دِل زمین باشد، کنز  شود]؛ ولی ثروتی که زکاتش ادا می گفته می
 فرماید: تعال میاهللا م نیست و وبال صاحبش نخواهد بود.

 َذاَ�ٰ  َوُظُهورُُهۡمۖ  وَُجُنوُ�ُهمۡ  ِجَباُهُهمۡ  بَِها َوىٰ َ�ُتكۡ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِ�  َهاَعلَيۡ  َ�ٰ ُ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿
نُفِسُ�مۡ  ُ�مۡ َكَ�ۡ  َما

َ
�ِ  ْ ونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  َما فَُذوقُوا     ]٣٥: التوبة[  ﴾٣٥ ِ�ُ

ند و با آن پیشانی، و پهلو و پشتشان را داغ هایشان را در آتش دوزخ بگدازروزي که اندوخته
ست که براي خویش اندوختید. پس سزاي  شود:) این، همان گنجی کنند؛ (به آنان گفته می
 زراندوزي خود را بچشید.

دهند، دو عذاب خواهند داشت:  اموالشان را نمی لذا افراد زراندوزي که زکات
ن که در آخرت، عالوه بر سا یکی عذابِ جسمی و دیگري، عذابِ روحی؛ بدین

پس در شنود.  خاطر زراندوزيِ خویش، توبیخ و سرزنش نیز می ي جسمی، به شکنجه
این، «شود:  آن هنگام، چه حالی خواهند داشت؟ روشن است که وقتی به آنان گفته می

سر  که در عذابی جسمی به ، افزون بر این»ست که براي خویش اندوختید همان گنجی
 بینند. پناه بر اهللا. اظ روحی نیز آزار میبرند، از لح می

گزینِ طال و نقره شده است نیز همین حکم را دارد؛ یعنی کسی  که جاي پولِ نقد
ي مذکور، پول نقد دارد، صاحبِ نصاب زکات است و  که معادل قیمت طال یا نقره

ي  هي اقتصادي و معامالت مردم در هم باشد. امروزه در چرخه زکات، بر او واجب می
هاي رایجِ امروزي،  رو پول گزینِ طال و نقره شده است؛ از این کشورها، پولِ نقد جاي

شود؛  دانید که قیمت طال و نقره در بازار، باال و پایین می می حکم طال و نقره را دارد.
بسنجد و ربعِ عشر، را لذا کسی که زکات بر او واجب است، باید قیمت طال و نقره 

 .باشد می %]5/2یا  چهلم =یکیرا مقدارِ زکات، ربعِ عشر [؛ ززکات بدهد
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گوسفند را بیان فرمود و یکی از حقوق مربوط و  سپس حکم شتر و گاو  پیامبر
ها در محلّ آبشخور و بخشیدن بخشی از شیرشان را به  به شترها را دوشیدنِ آن

خورند، زمانِ مناسبی  حاضران برشمرد؛ زیرا شترها، شیرِ فراوانی دارند و وقتی آب می
ها را در میان فقیران توزیع کرد؛ این،  هاست و باید بخشی از شیرِ آن براي دوشیدنِ آن

 یکی از حقوق مربوط به شترهاست.
: اسبی که براي صاحب، وبال را بیان فرمود و انواعِ آن  حکم اسب سپس پیامبر

است؛ و اسبی که براي  ي آسایش و رفع نیاز ي گناه است؛ اسبی که وسیله و مایه
 صاحبش اجر و ثواب در پی دارد.

شده است؛ جز این ن چیزي بر من نازل  باره در این«ها فرمود:  ي حکم االغ و درباره

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿نظیر و جامع که:  ي کم آیه �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ  َذرَّ
بیند و هرکه  را می اي نیکی کند، آن وزن ذره پس هر کس هم« یعنی: ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ 
ي درست از االغ یا استفاده از آن  لذا استفاده ».بیند را می اي بدي نماید، آن وزن ذره هم

ي نادرست از االغ یا استفاده از آن در راه  ست و استفاده در راه درست، نیکی
 ست. واهللا اعلم. نادرست، بدي

*** 
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 مسایل مربوط به آن

 فرماید: اهللا متعال می
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ َيامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ�َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

   ]١٨٣: البقرة[  ﴾١٨٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ 
که بر کسانی که پیش از شما  اید! روزه بر شما فرض شده، چنانان آوردهاي کسانی که ایم

 که تقوا پیشه کنید. بودند، فرض شده بود؛ براي این

 فرماید: جا که می تا آن

ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ نزَِل  �َّ
ُ
ۡ ٱ ّمِنَ  تٖ َوَ�ّيَِ�ٰ  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ  أ  ُهَدىٰ ل

هۡ ٱ ِمنُ�مُ  َشِهدَ  نَ�مَ  قَاِن� ُفرۡ لۡ ٱوَ  وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن ُهۖ َيُصمۡ فَلۡ  رَ لشَّ
َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ ة  فَعِدَّ

يَّا�ٍ  ّمِنۡ 
َ
َخرَ  �

ُ
   ]١٨٥: البقرة[  ﴾أ

هاي هدایت و  ست که در آن قرآن به عنوان راهنماي مردم و نشانه ماه رمضان، ماهی
ان را دریابد، باید آن را روزه ي حق و باطل نازل شده است. کسی که ماه رمضجداکننده

شده در سایر ایام روزه  بگیرد و هرکس مریض یا مسافر باشد، باید به تعداد روزهاي فوت
 بدارد.

 شرح
بابی پس از پرداختن به موضوع زکات، » الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

مضان و بیان فضیلت آن گشوده است؛ زیرا این، همان ي ر ي وجوب روزه درباره
 که جبرئیل یآمده است؛ همان حدیث ست که در حدیث عمر بن خطاب ترتیبی

ي اسالم،  آمد و از ایشان درباره پوش و ناشناس نزد پیامبر در سیماي مردي سفید
 هاي آن پرسید. ایمان، احسان، و قیامت و نشانه

همان عبادت و بندگیِ اهللا متعال از طریق ترك خوردن و  ي رمضان، روزه
سان که  ي طلوع فجر تا غروب خورشید است؛ بدین در فاصله  بستري دن و همآشامی

موارد یادشده را ترك کند؛ یعنی ترك این چیزها از روي  انسان براي عبادت اهللا
برداري از اهللا  قصد فرمان درستی نباشد و انسان این کارها را به قصد تن بهعادت یا 

و در طول روزهاي رمضان، یعنی از زمان متعال و عبادت و پرستشِ او واگذارد 
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ي طلوع  ي هالل شوال، همه روزه در فاصله هنگامِ مشاهده رؤیت هالل رمضان تا
چه که  همسرش و از آن بابستري  یدن و همتا غروب خورشید، از خوردن و آشام فجر

 روزه را باطل کند، بپرهیزد.
شمار  رکان این آیین بهروزه در اسالم، این است که یکی از ا جایگاهاهمیت و 

هاي روشنِ کتاب و سنت، فرض  و دادهاجماع مسلمانان و بر اساس دالیل  آید و به می
 باشد. می

که اهللا  باره ذکر کرده است؛ این آیاتی از قرآن کریم را در این /سپس مؤلف
 فرماید: متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ َيامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ�َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

  ]١٨٣: البقرة[                   ﴾١٨٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ 
که بر کسانی که پیش از  اید! روزه بر شما فرض شده است، چناناي کسانی که ایمان آورده 

 که تقوا پیشه کنید. شما بودند، فرض شده بود؛ براي این

حکم را خطاب به مؤمنان، بیان فرموده است؛ زیرا روزه، یکی از  اهللا متعال، این
گردد و ترك  ي رمضان، کامل می باشد و ایمانِ مسلمان با روزه مقتضیات ایمان می

 روزه، سبب نقصِ ایمان است.
علما اختالف نظر دارند که آیا اگر کسی روزه را از روي سستی و تنبلی ترك 

گاه صحیح، این است که چنین کسی، کافر نیست و انسان کند، کافر است یا خیر؟ دید
 شود.  کافر نمی -جز شهادتین و نماز به -خاطر ترك ارکانِ اسالم به

هاي گذشته نیز فرض  اهللا متعال در این آیه بیان فرموده است که روزه بر امت
ترك  روزه با سختی و مشقت وي نماز، چنین چیزي نفرمود؛ زیرا  شده بود؛ اما درباره

رو اهللا متعال بیان فرمود  ویژه در روزهاي گرم و طوالنی. از این عالیق همراه است؛ به
هاي گذشته نیز فرض شده بود تا دانستنِ این موضوع، براي ما  که روزه بر امت

بخش باشد؛ زیرا وقتی انسان بداند که دیگران نیز سختی و مشقتی دارند، تحمل  تسلی
چنین اهللا متعال این خبر را از آن جهت به ما گفت  شود. هم یتر م سختی براي او آسان

اي به ما عنایت فرموده است؛  که براي ما بیان کند او، امتیازات و الطاف ویژه
 هاي گذشته نیز امتیازات و فضایلی عنایت فرمود. که به امت چنان هم
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روزه، سپري در برابر  ؛ زیرا»که تقوا پیشه کنید براي این« ﴾١٨٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ ﴿
کسی که از روي ایمان و «کند و  گناهان است و انسان را از آتش دوزخ محافظت می

لذا  ».شود اش آمرزیده می امید به اجر و ثواب االهی روزه بگیرد، گناهان گذشته
ي  دار، تقوا و پرهیزگاري پیشه سازد. فرموده حکمت وجوب روزه، این است که روزه

َمْن لَْم «که آن بزرگوار فرموده است:  کند؛ چنان ز این حکمت را تأیید مینی اهللا رسول

ابَهُ  ْن يََدَع َطَعاَمُه َورَشَ
َ
ِ َحاَجٌة يِف أ َعَمَل بِِه فَلَيَْس ِ�َّ

ْ
وِر َوال کسی «یعنی:  )1(؛»يََدْع قَْوَل الزُّ

ه خوردن ک را ترك نکند، اهللا متعال نیازي ندارد گویی و عمل به مقتضاي آن که دروغ
؛ زیرا اهللا متعال با فرمانِ ترك عالیق و نیازها، خواهان »را ترك نماید شو آشامیدن

گویی و رفتار و  دروغ خواهد که بندگانش میعذاب دادنِ بندگانش نیست؛ بلکه او 
 دروغین و جاهالنه را ترك کنند.کردارِ 

يَّامٗ  ﴿
َ
عۡ  ا� شخصی بر شما فرض شده روزه گرفتن در روزهاي م«یعنی:  ﴾تٖ ُدوَ�ٰ مَّ

اهللا متعال، این را از آن جهت بیان فرمود که روشن شود روزه گرفتن، فقط در ». است
عبارت دیگر: زمانِ روزه،  چند روزِ مشخص است؛ نه در چند ماه یا چند سال؛ به

 باشد. طوالنی نیست و فقط در چند روزِ مشخص می

يَّامٗ  ﴿
َ
عۡ  ا� رِ�ًضا ُ�مِمن َ�نَ  َ�َمن ٖت� ُدوَ�ٰ مَّ وۡ  مَّ

َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ ة يَّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِدَّ

َ
َخرَ  �

ُ
  ﴾أ

شده در سایر  تعداد روزهاي فوت هرکس از شما بیمار و یا در سفر بود، به«یعنی: 
ست که انسان، باید روزه بگیرد  گر اندك بودنِ روزهایی این هم بیان». ایام روزه بگیرد

تعداد روزهایی  وزه گرفتن بر او دشوار بود، بهچه به سببِ بیماري یا سفر، ر و چنان

ِينَ ٱ َوَ�َ ﴿ دهد، در سایر روزها روزه بگیرد. شده از دست می که از ایام مشخص َّ� 
عَ  َ�َمن ِكٖ�� ِمسۡ  َطَعامُ  يَةٞ فِدۡ  ۥيُِطيُقونَهُ  ُ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  �َخۡ�ٗ  َ�َطوَّ و کسانی که توانایی « ﴾٠ۥۚ �َّ

ي هر روز به یک مسکین  باید به کفّاره«اند،  که مقیم ر حالیو د» روزه گرفتن ندارند
این، در ابتداي امر بود؛ یعنی ابتدا که اهللا متعال روزه را فرض فرمود، به ». غذا دهند

 عنه.اهللانقل از ابوهریره رضی) به6057، 1903صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ي هر روز، به یک  کسانی که تواناییِ روزه گرفتن را نداشتند، دستور داد که به کفاره
ر ابتداي امر به مردم اختیار داد که از دو سان اهللا متعال د مسکین غذا دهند و بدین

م را که ازاي هر روز، هر کدا ي روزه گرفتن یا غذا دادن به یک مسکین به گزینه

ن﴿ي بعدي، روزه، الزم و مقرر گردید.  خواهند، انتخاب کنند و سپس در آیه یم
َ
 َوأ

 ْ  ]١٨٤: البقرة[     ﴾١٨٤ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  تَُصوُموا
 قطع روزه گرفتن براي شما بهتر است. یعنی: اگر بدانید و درك کنید، به   

روزه گرفتن براي بسیاري از مردم، از غذا دادن به بینوایان دشوارتر است؛ از 
رو روزه گرفتن، بر غذا دادن به مستمندان و بینوایان برتري دارد. وقتی انسان به  این

دهد که با سختی و مشقت همراه است،  ملی را انجام میفرمان اهللاِ متعال عبادت یا ع
باشد؛ مانند کسی که از مسجد دور است و نسبت به  تر می اجر و ثوابش نیز بیش

هاي  یابد؛ زیرا گام تري می اجر و ثواب بیشکسی که به مسجد، نزدیک است، 
ن، بدین معنا دهد. البته ای تري انجام می دارد و عملِ بیش سوي مسجد برمی تري به بیش

براي او آسان گردانیده است، خودش  هایی که اهللا نیست که انسان در انجام عبادت
گیريِ  گیري بر خود باشد. این، یعنی سخت را به زحمت بیندازد یا در پیِ سخت

مورد در دین؛ ولی اگر اهللا متعال تو را به کاري مکلّف فرموده است که برایت  بی
که خودت  تري دارد؛ اما این آن عمل برایت اجر و ثواب بیشباشد، انجامِ  دشوار می

اي  هاي دشوار را براي انجام یک عبادت، انتخاب کنی، کارِ پسندیده ها و گزینه روش
رسی به آب گرم،  رغم دست نیست؛ مانند برخی از افراد ناآگاه که در زمستانِ سرد به

کنند که کامل کردن وضو  جیه میسان تو گیرند و این کار را بدین با آب سرد وضو می
ها، باعث رفع درجات و بخشش گناهان است. آري؛ شکی نیست که کامل  در سختی

، این از فضایل خدا منظورِ رسولها چنین فضایلی دارد، اما  کردن وضو در سختی
رسی به آب گرم، با آب سرد  بوده است که اگر انسان از سرِ ناچاري و عدم دست

عمد آب گرم را ترك  که به رسد؛ نه این تري به او می و ثواب بیشوضو بگیرد، اجر 
مراتب  استفاده کرد و این، به سراغ آب سرد برود؛ بلکه باید از نعمت اهللا کند و به

 بهتر است.
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رِ�ًضا ِمنُ�م َ�نَ  َ�َمن﴿ وۡ  مَّ
َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ ة يَّا�ٍ  ّمِنۡ  فَِعدَّ

َ
�  ۚ َخَر

ُ
هرکس از شما «یعنی:  ﴾أ

». شده در سایر ایام روزه بگیرد تعداد روزهاي فوت ر و یا در سفر بود، بهبیما
 باشد: ست: بیماري بر سه نوع می گفتنی
بیماريِ مزمنی که امیدي به بهبود آن نیست و همواره ادامه دارد؛ در چنین  -1

ي هر روز، به یک  وضعیتی، روزه بر بیمار واجب نیست؛ بلکه باید به کفاره
ي ناتوان و فرتوتی را  خورده زیرا چنین بیماري، حکم سال. مسکین غذا دهد

 دارد که امیدي به رفع عجز و ناتوانیِ او نیست.
ست که روزه گرفتن براي شخص، زیان دارد و  : بیماري یا مرضیدومنوع  -2

از  هایی که انسان فتن، هالك شود؛ مانند بیماريرود که با روزه گر بیمِ آن می
نیست؛ مثلِ برخی از انواع دیابت و امثالِ آن، که روزه نیاز  نوشیدنِ آب بی

 فرماید: گرفتن بر چنین کسانی حرام است؛ زیرا اهللا متعال می

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۚۡ  ا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ  ]٢٩:  النساء[  ﴾٢٩ ارَِحيمٗ  بُِ�مۡ  َ�نَ  �َّ

 .اهللا به شما مهرورز استدرستی که  و خویشتن را نکشید. به  

گرداند؛ اما  ست که روزه گرفتن را دشوارتر می ع سوم: بیماري یا مرضینو -3
ضرري ندارد. در این حالت بهتر است که انسان روزه نگیرد؛ بلکه پس از 

رفته روزه بگیرد. اما هنگام ابتال  تعداد روزهاي از دست بهکه بهبود یافت،  این
اده، جایز نیست که درد س درد معمولی یا دندان هایی مانند چشم به بیماري

اش را بخورد؛ زیرا حکمت رخصت، رفع سختی و مشقت است  انسان روزه
رو  دشوار نیست؛ از این طور مطلق به، روزه گرفتن موارديو در چنین 

چنین اصل بر وجوب روزه در وقت آن  باشد. هم خوردنِ روزه جایز نمی
که خوردن روزه که دلیلِ واضح و روشنی وجود داشته باشد  است؛ مگر این

تواند روزه اش  صورت انسان می را براي انسان، روا و مباح بگرداند؛ در این
 را ادا کند. را بخورد، اما باید قضايِ آن

 سفر نیز مانند روزه بر سه نوع است:
شود و روزه گرفتن  سفري که اگر انسان روزه بگیرد، سختیِ سفرش دوچندان می

لذا اگر کسی در نیِ تابستان. در روزهاي گرم و طوالبراي او ضرر دارد؛ مانند سفر 



 231  ي رمضان و بیان فضیلت روزه و مسایل مربوط... بودن روزه باب: واجب

سفر بودند و در  باري مردم با پیامبرگنهکار است؛ زیرا بگیرد،  روزهچنین شرایطی 
در  رو پیامبر از سختیِ روزه در سفر شکایت کردند؛ از این به پیامبرروزه داشتند. 

فطار کنند و بدانند که در ها نیز با خیالِ آسوده، ا آب نوشید تا آن #حضورِ اصحاب
چنین شرایطی، شکستنِ روزه ایرادي ندارد؛ و این ماجرا، پس از عصر بود. ولی 

که از این موضوع اطالع یافت،  ي خود را نشکستند. پیامبر برخی از مردم روزه
ُعَصاةُ «فرمود: 

ْ
َِك ال

َ
وئل

ُ
ُعَصاُة أ

ْ
َِك ال

َ
وئل

ُ
نافرمان  ها آنها نافرمان هستند؛  آن«یعنی:  )1(؛»أ

 ».هستند
کند، اما  ست که گرچه روزه گرفتن را براي انسان دشواتر می نوع دوم: سفري

اش قابل تحمل است؛ در این حالت، روزه گرفتن کراهت دارد و عملِ نیکی  سختی
در سفر بود؛ دید که مردم ازدحام نموده و  زیرا باري پیامبرآید؛  شمار نمی به

گفتند: روزه است. » این مرد را چه شده است؟«پرسید: د. ان شخصی را زیرِ سایه گرفته
َفرِ «فرمود:  ْوُم يِف السَّ رِبِّ الصَّ

ْ
روزه گرفتن در سفر، عمل نیکی «یعنی:  )2(؛»لَيَْس ِمَن ال

 ».شود محسوب نمی
روز، کوتاه ي انسان ندارد؛ یعنی  ست که هیچ تأثیري بر روزه نوع سوم: سفري

ي چنین حالتی اختالف نظر دارند که روزه گرفتن بهتر  رهاست و هوا، سرد. علما دربا
باشد؟ دیدگاه صحیح، این  که اختیار با خود انسان می یا این است یا روزه نگرفتن

تر  نزدیک اهللا پیروي از سنت رسول باشد؛ زیرا به است که روزه گرفتن، بهتر می
را  پس از سفر، قضاي آن تر از این است که خواسته باشد باشد و براي انسان آسان می
چنین  شود. هم جا بیاورد و نیز تکلیف، هرچه زودتر از گردنِ انسان برداشته می به

انسان در وقت آن، یعنی در ماه رمضان روزه گرفته است. بنا بر چهار دلیلِ یادشده، 
در گرمایی شدید، با گوید:  می روزه گرفتن در چنین سفري، بهتر است. ابودرداء

در سفري بودیم؛ مردم از شدت گرما، دستانشان را روي سر خویش  هللا رسول
 )3(وزه نداشت.ر و عبداهللا بن رواحه اهللا گذاشتند و از میانِ ما، کسی جز رسول می

 .1114صحیح مسلم، ش:  )1(
 عنه.اهللانقل از جابر بن عبداهللا رضیبه 1115مسلم، ش: ؛ و صحیح 1946صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1122صحیح مسلم، ش:  )3(
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این، حکم روزه در سفر است و سفر، مفهومی عام و فراگیر دارد و شاملِ مسافر 
مقطعی را نیز که سفرهاي اتفاقی یا  چنان مشود؛ ه السفر نیز می حج و عمره و افراد دائم

توانند با توجه به شرایطی که ذکر شد، روزه  ها می گیرد. لذا رانندگان کامیون دربرمی
گردند و هرکس  جا بازمی جایی براي زندگی و اقامت دارند که به آننگیرند؛ زیرا 

سفر هستند، چه لا دائمها که  آید. اما این شمار می گاه خود را ترك کند، مسافر به اقامت
که به محل اقامت خود باز  گوییم: در زمستان یا هنگامی زمانی روزه بگیرند؟ می

 گردند. می
*** 

 در باب پیشین احادیثی مرتبط با این باب، گذشت.

يب هر�رةً  -١٢٢٣
َ
اَل رسول اهللا:  وعن أ

َ
اَل اهللاُ «قال: ق

َ
 ق

َّ
ُ إِال : لُكُّ َ�َمِل ابِْن آَدَم هلَ

يَ  ْث َوال الصِّ
ُ
ال يَْرف

َ
إَذا اَكَن يَوُم َصْوِم أَحِدُ�ْم ف

َ
َياُم ُجنٌَّة، ف إنَُّه يِل وَأنَا أْجزِي بِِه، َوالصِّ

َ
ام، ف

ِم 
َ
 ف

ُ
وف

ُ
ُل ٍد �َِيِدهِ خلَ ِي َ�ْفُس ُ�َمَّ

َّ
 َصائٌِم. َواذل

ِّ
َيُقْل: إ�

ْ
ل
َ
ُه ف

َ
اتَل

َ
ْو ق

َ
يَْصَخْب فإْن َسابَُّه أَحٌد أ

ائِِم أْطَيُب  ِرَح بِِفْطرِهِ، الصَّ
َ
َطَر ف

ْ
رَْحَتاِن َ�ْفرَُحُهَما: إَِذا أ�

َ
ائِِم ف ِعْنَد اهللاِ ِمْن رِ�ِح الِمْسِك. لِلصَّ

ِرَح بَِصْوِمهِ 
َ
يِقَ َر�َُّه ف

َ
 )1(ست.] [متفق علیه؛ این، لفظ بخاري ».َو�َذا ل

 :ُ
َ

ابَُه، َوَشْهَوتَُه ِمْن أْجِ� «و� روايٍة هل َياُم يِل وَأنَا أْجزِي بِِه، َ�رْتُُك َطَعاَمُه، َورَشَ ، الصِّ
 ».اإهلَواحَلَسَنُة بَِعرْشِ أْمثَ 

 َسْبِع ِمَئِة إهللُكُّ َ�َمِل ابِْن آَدَم يُضاَ�ُف، احلسنُة بَِعرْشِ أْمثَ «وِِ� روايٍة ملسلٍم: 
َ

ا إىِل
إنَُّه يِل وَأنَا أْجزِي بِِه؛ 

َ
ْوَم ف  الصَّ

َّ
: إِال

َ
اَل اهللا َ�َعاىل

َ
يََدُع َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه ِمْن أْجِ�. ِضْعٍف. ق

 �ِيِه أْطَيُب ِعْنَد اهللاِ مِ 
ُ

وف
ُ
ُل رَْحٌة ِعْنَد لَِقاءِ َر�ِِّه. َوخلَ

َ
رَْحٌة ِعْنَد فِْطرِهِ، َوف

َ
رَْحَتاِن: ف

َ
ائِِم ف ْن للصَّ

 ».رِ�ِح الِمْسِك 
لِ فرماید: هر عم می اهللا«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

را  باشد، جز روزه که از آنِ من است و من خودم پاداش آن زاد براي خودش می آدمی
دهم. و روزه، سپر(ي در برابر آتش دوزخ) است؛ پس هرگاه یکی از شما روزه  می

نباید ناسزا بگوید یا بر کسی فریاد بزند و اگر کسی به او دشنام داد یا با او درگیر  بود،

 .1151؛ و صحیح مسلم، ش:1904صحیح بخاري، ش:  )1(
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روزه هستم. سوگند به ذاتی که جانِ محمد در دست  شد، در جوابش بگوید: من
دار دوبار  روزهتر است.  نیز خوشدار نزد اهللا از بوي مشک  اوست، بوي دهان روزه

گردد و  خاطرِ افطارش خوشحال می کند، به گاه که افطار می شود: آن خوشحال می
 ».شود میاش شادمان  نماید، از بابت روزه گاه که پروردگارش را مالقات می آن

خاطرِ من  خوردنی، نوشیدنی و شهوتش را به«و در روایتی از بخاري آمده است: 
و پاداش هر  دهم را می ي من است و من خودم پاداش آن کند؛ روزه، ویژه ترك می

 ».باشد نیکی، ده برابر می
گردد و پاداش هر  هر عملِ انسان چند برابر می«و در روایت مسلم آمده است: 

فرماید: مگر روزه که  یابد. اهللا متعال می از ده تا هفتصد برابر افزایش می عمل نیکی،
ام، شهوت و خوراکش را  دهم. بنده را می ي من است و من خودم پاداشِ آن ویژه

بار هنگامی که افطار  شود: یک دو بار شادمان می ردا کند. روزه خاطر من ترك می به
دار  نماید. و بوي دهان روزه رش مالقات میکه با پروردگا کند و دیگري، هنگامی می

 ».تر است نزد اهللا از بوي مشک نیز خوش
 شرح

ي وجوب روزه، این حدیث را آورده است که  پس از ذکر آیاتی درباره /مؤلف
 که: باشد؛ از جمله این ب و نکاتی ارزنده میلحاوي مطا

زاد  ، از آنِ آدمیي خود قرار داده است و سایر اعمال اهللا متعال، روزه را ویژه -1
باشد،  زاد براي خودش می هر عملِ آدمی«فرماید:  که اهللا متعال می است. چنان

ي اهللا  ؛ یعنی روزه از میان اعمالِ انسان، ویژه»جز روزه که از آنِ من است
طور مطلق برترین عبادت، و رازي میان بنده و  باشد؛ زیرا به متعال می

که انسان در میان جمع باشد، مردم  نرغمِ ای پروردگارِ اوست؛ چون به
باشد؛ از  فهمند که آیا انسان روزه است یا خیر و نیتش نیز پوشیده می نمی
اهللا متعال اند: معنایش این است که  ما گفتها تر است رو به اخالص نزدیک این

دارند، رسیدگی  دیگر یکها و حقوقی که مردم بر  روز رستاخیز به دادخواهی
قّ هر صاحب حقّی را از روي اعمال نیک طرف مقابل فرماید و ح می
ي طرف مقابلِ او هیچ چیزي  دار، از روزه براي دادن حقّ حقدهد؛ اما  می

باشد و از این بابت به خود شخص  می گیرد؛ زیرا روزه از آنِ اهللا نمی
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ست که پاداش روزه براي  . به گمانم، این معناي خوب و جالبیتعلق ندارد
گردد و از آن براي اداي حقوقِ دادخواهان و  دار منظور می هخود روز

 شود. دارانِ وي، گرفته نمی حق
شمار  شود؛ مگر روزه که پاداشِ آن، بی عملِ نیک انسان ده تا هفتصد برابر می -2

که در روزه، هر سه نوع  اند: سببش، این است . علما گفتهیابد افزایش می
، صبر و اطاعت و بندگیِ اهللا صبر وجود دارد: صبر و پایداري بر

، و صبر و شکیبایی بر داري در برابر معصیت و نافرمانی از اهللا خویشتن
 تقدیر االهی.

که روزه را  این است که انسان، با توجه به این صبر و پایداري بر اطاعت اهللا
را  برداري از اهللا متعال، سختی و دشواريِ روزه داند، براي فرمان فرمان االهی می

چه براي او ناخوشایند  خاطر اهللا متعال است و آن کند. این تحمل به تحمل می
که اصلِ روزه را ناخوش بداند؛ زیرا اگر کسی  باشد، سختیِ روزه است، نه این می

را فرض فرموده است، ناگوار بداند، عملش تباه  روزه را از آن جهت که اهللا متعال آن
و مشقت روزه براي انسان، ناگوار و دشوار  یکه سختست  شود؛ اما طبیعی و برباد می

و خوردن و آشامیدن  کند خاطرِ اهللا تحمل می این سختی را بهانسان باشد. لذا می 
؛ و این، معناي صبر و پایداري گوید وشهوت خویش را مطابق فرمان االهی ترك می

ام)  بنده«( فرماید: که اهللا متعال در حدیث قدسی می چنان ست. بر فرمان االهی
 ».کند خاطرِ من ترك می خوردنی، نوشیدنی و شهوتش را به

داري در برابر نافرمانی از اهللا متعال است. این نوع صبر  نوع دوم صبر، خویشتن
دارد و از  یابد؛ زیرا خودش را از نافرمانی اهللا متعال باز می دار تحقق می نیز در روزه

 پرهیزد. دیگر کارهاي حرام می خردانه و گویی، کار بیهوده و بی دروغ
ویژه در  دار به ست؛ زیرا انسانِ روزه نوع سوم صبر، شکیبایی بر تقدیر االهی
دچار آن امثالِ و گرسنگی و  تشنگی ،روزهاي گرم و طوالنیِ تابستان، به خستگی

خاطرِ رضایت  ها را به ي این ؛ اما همهگردد حوصله می و حتی کالفه و بی شود می
 ورزد. کند و شکیبایی می مل میتح اهللا

رو اجر و  و از این ست بردباريسان روشن شد که روزه، حاوي انواع صبر و  بدین
 فرماید: گونه که اهللا متعال می شماري دارد؛ همان ثواب بی
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ٰ ٱ يَُو�َّ  إِ�ََّما﴿ ونَ ل�َّ جۡ  ِ�ُ
َ
 ] ١٠: الزمر[    ﴾١٠ ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  َرُهمأ

 کنند. اران، پاداش خویش را کامل و بدون حساب دریافت میجز این نیست که بردب 

دار دوبار  اي که در این حدیث آمده، این است که روزه از دیگر نکات ارزنده -3
که  کند و دیگري، زمانی که افطار می شود: یکی هنگامی شادمان می

دار در هنگام افطار، از دو جهت  بیند. شادمانیِ روزه پروردگارش را می
سو خوشحال است که اهللا متعال بر او منت نهاده و توفیقش  : از یکباشد می

هایی که در قبر  بسیار انسان چهداده است که یکی از فرایض االهی را ادا کند؛ 
کنند که اي کاش یک روز هم که شده، فرصتی براي روزه  خویش آرزو می

. لذا انسانِ یابد گاه تحقق نمی ست که هیچ گرفتن پیدا کنند؛ اما این، آرزویی
دار در هنگام افطار شادمان است که به توفیق اهللا متعال یکی از فرایض  روزه

ست؛ یعنی  اقتضاي طبیعت بشري شاديِ دیگرش، بهو جا آورده است.  او را به
تواند پس از ممنوعیتی کوتاه مدت، از حاللِ االهی  از آن جهت که می

هنگامِ افطار، از دو جهت دار  شود. لذا روزه استفاده کند، شادمان می
 گردد: خوشحال می

بر او منت گذاشته و توفیقش داده است که یکی از فرایض  که اهللا نخست این
 جا بیاورد. او را به

که اهللا متعال به او اجازه داده و برایش حالل گردانیده است که نیازهاي  و دوم این
 ید.اش را در چارچوب فرمانِ االهی، پاسخ گو جسمی و جنسی

 اهللا که رسول اي به حکمت فرض شدن روزه است؛ چنان این حدیث، اشاره -4
هرگاه یکی از شما روزه بود، نباید ناسزا بگوید یا بر کسی فریاد «فرمود: 

بزند و اگر کسی به او دشنام داد یا با او درگیر شد، در جوابش بگوید: من 
آلود  بار و گناه یتدار نباید سخنان معص یعنی: انسانِ روزه». روزه هستم

بگوید؛ بلکه باید متین و باوقار باشد و اگر کسی به او ناسزا گفت، بر سرَش 
سان با زبانِ حال  داد و فریاد نزند؛ بلکه به او بگوید: من روزه هستم و بدین

به طرف مقابلش بفهماند که سکوت من، از سِر عجز و ناتوانی نیست؛ بلکه 
روزه هستم، به حکم اهللا و رسولش چیزي  توانم جواب دهم؛ اما چون می

 ترِ وي جلوگیري کند. سان از گستاخیِ بیش گویم. و بدین نمی
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گوید:  ادبی یا گستاخیِ دیگران می دار در برابر بی چنین وقتی که انسانِ روزه هم
ت؛ یعنی گویا انسان به خودش س داري باعث خویشتن، این، خود »من روزه هستم«

هاي  دهنده را بدهد و این، یکی از مفاهیم و آموزه اید جواب دشنامدهد که نب تذکر می
 واي از مظاهر زیبا  به جلوه پیامبرهرگاه چشمِ رو  ارزشمند این حدیث است. از این

که به آن چیز رغبت پیدا نکند یا نفس آن بزرگوار به  افتاد، براي این ي دنیا می فریبنده
َعيَْش َعيْش اآلِخَرةِ «فرمود:  مند و وابسته نگردد، می آن عالقه

ْ
َّيَْك إِنَّ ال

َ
؛ یعنی: »بل

، تنها زندگی خوب و ماندگاریقین زندگی  کنم؛ به پروردگارا! فرمان تو را اجابت می«
 ست. پذیر و فانی و زندگی دنیا، زوال». آخرت است
آمده است؛ بخشی  باشد که در حدیث ابوهریره اي از فواید روزه می این، پاره

از  ست که پیامبر جا آورده، حدیث قدسی یا االهی در این /حدیثی که مؤلفاز 
روایت کرده است و بخشی از آن نیز حدیث نبوي، یعنی سخِن شخصِ  اهللا

 باشد. می پیامبر
*** 

اَل:  وََ�ْنُه: أنَّ رسول اهللا -١٢٢٤
َ
 َمْن أْ�َفَق َزوَْجْ�ِ يف َسبِيِل اهللاِ نُوِدَي ِمْن أبَْواِب «ق

الَةِ، َوَمْن اَكَن ِمْن  الَةِ ُديِعَ ِمْن بَاِب الصَّ اجَلنَِّة، يَا َ�ْبَد اهللاِ َهَذا َخٌ�، َ�َمْن اَكَن ِمْن أْهِل الصَّ
�َّاِن، َوَمْن اَكَن  َياِم ُديِعَ ِمْن بَاِب الرَّ أْهِل اجِلَهاِد ُديِعَ ِمْن بَاِب اجِلَهاِد، َوَمْن اَكَن ِمْن أْهِل الصِّ

ةِ ِمْن أهْ 
َ
َدق ِة ُديِعَ ِمْن بَاِب الصَّ

َ
َدق بُو بَْ�رٍ ». ِل الصَّ

َ
اَل أ

َ
�ِّ يَا رسوَل اهللاِ! َما ق

ُ
: بِأيب أنَْت وَأ

َها؟ َ�َقاَل: 
ِّ
َك األبَواِب لُك

ْ
بَْواِب ِمْن رَضورٍة، فهل يُْدىع أَحٌد ِمْن تِل

َ
َك األ

ْ
ىلَعَ َمْن ُديِعَ ِمْن تِل

 )1([متفقٌ علیه] ».ْنُهمْ َ�َعْم، وَأرُْجو أْن تَُ�وَن مِ «
یک جفت از یک چیز هرکس، «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

(مانند دو درهم یا دو اسب یا دو شتر و امثالِ آن) انفاق کند، از دروازه هاي بهشت 
اهل نماز باشد، از ي کار خیر است. هرکه  ي اهللا! این، نتیجه شود: اي بنده ندا داده می

ي صدقه و هرکس اهل جهاد  ي نماز، و هرکس اهل صدقه باشد، از دروازه وازهدر
(به سوي » ریان«ي  ي جهاد و هرکس، اهل روزه باشد، از دروازه باشد، از دروازه

 .1027؛ و صحیح مسلم، ش:1897صحیح بخاري، ش:  )1(
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پدر و مادرم خدا!  اي رسول: «عرض کرد ابوبکر». شود فرا خوانده میبهشت) 
(و روشن است که به  ندارد کلیمشرا از یک دروازه صدا بزنند، که او کسی فدایت؛ 

فرمود:  »ها صدا بزنند؟ ي دروازه ؛ اما آیا کسی هست که او را از همهرود) بهشت می
 ».ها باشی آري؛ و امیدوارم که تو، یکی از آن«

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن سهل بن سعدٍ  -١٢٢٥
َ
�َّاُن، «ق ُ: الرَّ

َ
 ُ�َقاُل هل

ً
إنَّ يف اجَلنَِّة بَابا

ائُِموَن؟  يَْدُخُل  ائُِموَن يَوَم الِقَياَمِة، ال يَْدُخُل ِمْنُه أحٌد َ�ْ�ُُهْم، ُ�َقاُل: أْ�َن الصَّ ِمْنُه الصَّ
َحدٌ 

َ
ْم يَْدُخْل ِمْنُه أ

َ
ل
َ
لَِق ف

ْ
غ

ُ
وا أ

ُ
إَذا َدَخل

َ
َحٌد َ�ْ�ُُهْم، ف

َ
[متفقٌ  ».َ�َيُقوُموَن ال يَدُخُل ِمْنُه أ

 )1(علیه]
به نام   اي در بهشت دروازه«فرمود:  د: پیامبرگوی می ل بن سعدسه ترجمه:

شوند و کسی  داران از آن وارد بهشت می وجود دارد و روز رستاخیز، روزه "ریان"
شود: روزه داران کجا هستند؟  گردد؛ گفته می جز آنان از این دروازه وارد بهشت نمی

رود و  شت نمیخیزند و هیچ کس جز آنان از این دروازه به به پس روزه داران برمی
و دیگر، کسی از  گردد میبسته ، این دروازه شوند میداران وارد بهشت  گاه که روزه آن

 ».شود این درب وارد نمی

يب سعيد اخلدري -١٢٢٦
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
 يف : «ق

ً
َما ِمْن َ�ْبٍد يَُصوُم يَْوما

 بَاَعَد اُهللا بَِذلَِك ايَلْومِ 
َّ
  َسبِيِل اهللاِ إِال

ً
 )2([متفقٌ علیه] ».وَْجَهُه َعِن انلَّارِ َسْبِعَ� َخِر�فا

هرکه یک روز در راه «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:
ي مسافت هفتاد سال، از آتش دوزخ دور  اندازه ي او را به اهللا روزه بگیرد، اهللا چهره

 ».گرداند می

يب هر�رةَ  -١٢٢٧
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
ُ «ق

َ
، ُغِفَر هل

ً
 َواْحتَِسابا

ً
َمْن َصاَم َرَمَضاَن إيَمانا

َم ِمْن َذنْبِهِ   )3([متفقٌ علیه] ».َما َ�َقدَّ

 .1152؛ و صحیح مسلم، ش:1896صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1153؛ و صحیح مسلم، ش:2840صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1027؛ و صحیح مسلم، ش:1897صحیح بخاري، ش:  )3(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   238

هرکس، از روي ایمان و امید به «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 .»شود اش آمرزیده می اجر و ثواب، ماه رمضان را روزه بگیرد، گناهان گذشته

 شرح
در این بخش از کتابش آورده است، بیان گر فضیلت روزه  /احادیثی که مؤلف

هرکس، یک جفت از یک چیز «گوید:  که می باشد؛ از جمله حدیث ابوهریره می
هاي بهشت ندا  (مانند دو درهم یا دو اسب یا دو شتر و امثالِ آن) انفاق کند، از دروازه

ي  در این حدیث واژه». ي کار خیر است نتیجه ي اهللا! این، شود: اي بنده داده می
 »َزوَْجْ�ِ «به عبارت دیگر،  باشد. آمده است و منظور از آن، دو نوع انفاق می »َزوَْجْ�ِ «

 فرماید: کاالست. اهللا متعال مییا از یک دسته به معناي یک جفت از یک نوع 

زۡ  َوُ�نُتمۡ ﴿
َ
ٰ  اجٗ َ�ٰ أ  ]  ٧: الواقعة[  ﴾٧ َثةٗ ثََ�

 .بود خواهید دسته سه شما و
از «هاي بهشت سخن به میان آورد و فرمود:  از دروازه اهللا سپس رسول

زنند و به او  ؛ یعنی: فرشتگان او را صدا می»شود هاي بهشت ندا داده می دروازه
گر فضیلت  این حدیث، بیان». ي کار خیر است ي اهللا! این، نتیجه اي بنده«گویند:  می

هرکس اهل نماز باشد، «دارد که:  باشد و این نکته را بیان می عال میانفاق در راه اهللا مت
ي صدقه و هرکس اهل جهاد  ي نماز، و هرکس اهل صدقه باشد، از دروازه از دروازه

(به سوي » ریان«ي  ي جهاد و هرکس، اهل روزه باشد، از دروازه باشد، از دروازه
ه یا شاداب و پرآب و نامِ یکی از ریان، یعنی تَر و تاز ».شود بهشت) فرا خوانده می

باشد و نامش تناسب جالبی با  داران می ي روزه هاي بهشت است که ویژه دروازه
ویژه در روزهاي گرم و  شوند؛ به داران تشنه می داران دارد؛ زیرا روزه کرد روزه عمل

اختصاص  داران ست که به روزه اي طوالنیِ تابستان. لذا ریان، نام مناسبی براي دروازه
دهد؛ اهل جهاد، یعنی کسی که زیاد  صدقه، یعنی کسی که زیاد صدقه میل ؛ اهدارد

گیرد؛ لذا منظور، این نیست  و اهل روزه، یعنی کسی که زیاد روزه می کند. جهاد می
رود.  که فقط روزه بگیرد و نماز نخواند؛ زیرا چنین شخصی، کافر است و به دوزخ می

سوي  کردي که در دنیا داشته است، به طابق وضعیت و عمللذا هر یک از بهشتیان، م
باشد و  هاي بهشت، هشت دروازه می ست: شمارِ در . گفتنیشود بهشت خوانده می
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ي درهاي دوزخ،  تعداد درهاي دوزخ، هفت درب. اهللا متعال در قرآن کریم درباره
 فرموده است:

بۡ  َعةُ َسبۡ  لََها﴿
َ
� ٰ قۡ  ءٞ ُجزۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  بَابٖ  ّلُِ�ِّ  بٖ َ�    ]٤٤: احلجر[   ﴾٤٤ ُسومٌ مَّ

 دوزخ، داراي هفت دروازه است و هر دري، سهم مشخصی از آنان (=پیروان ابلیس) دارد.

 بیان شده است. ي بهشت، در حدیث پیامبر و تعداد دروازه
اي «عرض کرد:  این حدیث را بیان فرمود، ابوبکر صدیق که پیامبر زمانی

ي بهشت صدا  کسی که فرشتگان او را از یک دروازهم فدایت؛ خدا! پدر و مادر رسول
رود؛ اما آیا کسی هست که او را  بزنند، مشکلی ندارد و روشن است که به بهشت می

آري؛ و امیدوارم که تو، یکی از «فرمود:  اهللا رسول» ها صدا بزنند؟ ي دروازه از همه
سوي آن فرا خوانده  بهشت به ي گانه هاي هشت لذا ابوبکر از دروازه». ها باشی آن
ي کارهاي نیک بود و  قراول همه شتافت و پیش سوي کارهاي نیک می شود؛ زیرا به می

مردم را به صدقه  اهللا که روزي رسول گرفت؛ چنان از هر کار خیري، سهمی برمی
از سرِ رقابت و پیشی جستن در انجام کارهاي نیک، و نه  دادن تشویق نمود؛ عمر

پیشی بگیرد؛ از  ادت، کوشید که در صدقه دادن از ابوبکر صدیقاز روي حس
آورد و چون با نیمی از اموالش به حضورِ  اهللا رو نصف اموالش را نزد رسول این

ي اموالش را نزد  همه یاب شد، مشاهده کرد که ابوبکر صدیق شرف پیامبر
ات چه  انوادهاز ابوبکر پرسید: براي خ اهللا آورده است. رسول اهللا رسول

جا اعتراف کرد که  همان اي؟ و ابوبکر پاسخ داد: اهللا و رسولش را. عمر گذاشته
 #قراول صحابه پیش پیشی بگیرم؛ زیرا ابوبکر صدیق توانم از ابوبکر هرگز نمی

 ي آنان قرار داشت. مانش فراتر از ایمان همهدر انجام کارهاي نیک بود و ای
ضیلت روزه آورده است؛ از جمله حدیثی بدین سپس مؤلف احادیث دیگري در ف

هرکس، از روي ایمان و امید به «فرمود:  پیامبرگوید:  می مضمون که ابوهریره
 ».شود اش آمرزیده می اجر و ثواب، ماه رمضان را روزه بگیرد، گناهان گذشته

*** 
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اَل:  أنَّ رسول اهللا وعنه -١٢٢٨
َ
تَِحْت أ«ق

ُ
َقْت إَِذا َجاَء َرَمَضاُن، ف

ِّ
بَْواُب اجَلنَِّة، َوُغل

َياِط�ُ  َدِت الشَّ  )1([متفقٌ علیه] ».أبَْواُب انلَّارِ، َوُصفِّ
رسد،  گاه که رمضان فرا می آن«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

ها به زنجیر  گردد و شیطان بسته می ،هاي دوزخ هاي بهشت، گشوده و دروازه دروازه
 .»شوند کشیده می

ْيُ�ْم، «قاَل:  وعنه: أنَّ رسول اهللا -١٢٢٩
َ
إْن َغيِبَ َعل

َ
ِطُروا لُِرؤ�َتِِه، ف

ْ
ُصوُموا لُِرْؤ�َتِِه، وَأف

الَ�ِ�َ 
َ
َة َشْعَباَن ث وا ِعدَّ

ُ
أ�ِمل

َ
 )2(ست.] [متفق علیه؛ این، لفظ بخاري ».ف

 «و� رواية ُمسلٍِم: 
ً
الَ�َِ� يَْوما

َ
ُصوُموا ث

َ
ْيُ�ْم ف

َ
إْن ُ�مَّ َعل

َ
 ». ف

با دیدنِ هالل رمضان، روزه « فرمود: اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
بگیرید و با دیدنِ هاللِ شوال، روزه بگشایید (و عید کنید)؛ و اگر هالل ماه رمضان را 

 ».ندیدید، شمارِ روزهاي شعبان را سی روز در نظر بگیرید
 هاللِ شوال شد، سی روزدیدنِ مانع از  ،و اگر ابر«و در روایت مسلم آمده است: 

 ».روزه بگیرید
 شرح

ي رمضان، حدیثی بدین مضمون آورده است که  در باب وجوب روزه /نووي
هاي  رسد، دروازه گاه که رمضان فرا می آن«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره

ها به زنجیر کشیده  گردد و شیطان هاي دوزخ، بسته می بهشت، گشوده و دروازه
 ».وندش می

 داد مهم در ماه رمضان است: این، سه روي
ست که این ماه  شود؛ این ترغیبی براي کسانی هاي بهشت گشوده می دروازه -1

 کنند. را در نماز، صدقه، ذکر و تالوت قرآن و دیگر کارهاي نیک سپري می
نافرمان و خاطر اندك بودن مسلمانانِ  شود؛ و این، به بسته می دوزخي  دروازه -2

 کار در ماه رمضان است. معصیت

 .1079؛ و صحیح مسلم، ش:1899صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1081؛ و صحیح مسلم، ش:1909صحیح بخاري، ش:  )2(
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هاي سرکش را با  شوند؛ یعنی دست و پاي شیطان بند کشیده می بهها  شیطان -3
بندند تا از انجامِ کارهایی که در غیر رمضان مرتکب  می غل و زنجیر

انجام برسانند.  به خواهند، چه را که می گردند، درمانده شوند و نتوانند آن می
ترین  هستند که بیش  رکش، شیاطینیهاي س ست: منظور از شیطان گفتنی

از روي  ست که پیامبر این، خبر راستینیها دارند.  دشمنی را با انسان
تري به انجامِ کارهاي نیک  ي بیش خیرخواهی به ما داده است تا با عالقه
 بپردازیم و از کارهاي زشت، دوري کنیم.

، روزه بگیرید و با دیدنِ هالل رمضان«آمده است:  در دومین حدیث ابوهریره
؛ یعنی بر مسلمانان واجب است که »و عید کنید)(با دیدنِ هاللِ شوال، روزه بگشایید 

با دیدن هالل ماه رمضان، روزه بگیرند و اگر هالل رمضان را مشاهده نکردند، روزه 
و اگر هالل ماه رمضان را ندیدید، «فرمود:  رو پیامبر بر آنان واجب نیست؛ از این

ست؛ اما در  این، روایت بخاري». هاي شعبان را سی روز در نظر بگیریدشمارِ روز
اگر ابر، «؛ یعنی: »فَإْن ُ�مَّ َعلَيُْ�ْم فَُصوُموا ثََالِ�َ� يَْوماً «آمده است:  /روایت مسلم

 ».مانع از دیدنِ هاللِ شوال شد، سی روز روزه بگیرید
*** 
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 ي پایانیِ آن ویژه در دهه کارهاي خیر در ماه رمضان، به

اَل: اَكَن رسول اهللا $وعن ابن عباٍس  -١٢٣٠
َ
أْجَوَد انلَّاِس، َوَ�َن أْجَوَد َما يَُ�وُن  ق

ٍة ِمْن َرَمَضاَن َ�يُ 
َ
ْل َقاهُ يف لُكِّ يلَ

ْ
َقاهُ ِجرْب�ُل، َوَ�َن ِجرْب�ُل يَل

ْ
َدارُِسُه الُقْرآَن، يف َرَمَضاَن ِحْ�َ يَل

رسول اهللا
َ
ل
َ
ِة. ف

َ
�ِح الُمْرَسل َقاهُ ِجربِ�ُل أْجَوُد باخَلْ�ِ ِمن الرِّ

ْ
 )1([متفقٌ علیه] ِحْ�َ يَل

سخاوتمندترین مردم بود و در  گوید: رسول اهللا می $عباس ابن ترجمه:
؛ شد میتر  از هر زمانی بخشندهآمد،  نزدش می رمضان، هنگامی که جبرئیل

قرآن را دور  آمد و با آن بزرگوار می همه شب در رمضان نزد پیامبر برئیلج
از آمد،  در آن هنگام که جبرئیل نزدش می اهللا رسولخیر و بخشش د. آري؛ کر می
 تر بود. نیز بیش وزانباد 

ْت: &اع�شةَ  وعن -١٢٣١
َ
ال

َ
ْيَل، أْحَيا الَعرْش  َدَخَل  إَِذا اهللا رسول اَكنَ  ق

َّ
 ْ�َقَظ وَأ الل

ُه،
َ
َر. َوَشدَّ  أْهل َ ْ

 )2(علیه] [متفق الِمزئ
رسید،  می ي پایانی ماه رمضان فرا هنگامی که دهه«گوید:  می &عایشه ترجمه:

نمود و کمرش  اش را بیدار می کرد و خانواده شب را به عبادت سپري می اهللا رسول
 ».بست را محکم می

 شرح
 مضان.گوید: باب: خیر و بخشش در ماه ر می /مؤلف

ست؛ انسان  منظور از خیر و بخشش، بخشندگی و بذل مال و انجام هر کارِ نیکی
تواند از طریق بذل و بخشش به فقیران و هدیه دادن به ثروتمندان، بخشنده باشد و  می

تواند آدم خیر و نیکوکاري باشد؛  دردي کند و با کردار خود نیز می با نیازمندان، هم
خانه و ماشین و هر جا که ممکن است، به دیگران کمک  در مغازه وسان که  بدین

 .2308)؛ و صحیح مسلم، ش:1902، 6صحیح بخاري، ش: ( )1(
 1201ي شمارهر بهت. این حدیث پیش1174؛ و صحیح مسلم، ش: 2024صحیح بخاري، ش:  )2(

 گذشت.
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شکل که انسان  کند. حتی امکان بخشندگی در مقام و ریاست نیز وجود دارد؛ بدین
بدون ضایع کردن حقّ دیگران، به کسی گري یا سفارش نماید و  براي کسی میانجی

 نفعی برساند یا زیانی را از او دور کند.
ترین  ت، خیرخواهی و پیکرِ مبارك خویش، بخشندهبا مال، دانش، دعو پیامبر

در رمضان، هنگامی که «گفته است:  $عباس گونه که ابن مردم بود و همان
از هر زمانی کرد،  آمد و قرآن را با او تکرار می نزد آن بزرگوار می جبرئیل
ماه، ؛ زیرا ماه رمضان، ماه خیر و بخشش است و اهللا متعال در این »شد تر می بخشنده

فرماید و بندگان نیکوکار نیز در این ماه بیش  لطف و بخشش فراوانی به بندگانش می
هاي  در شب جبرئیلکنند.  کیشان خود بخشش و احسان می ها به هم از سایر ماه

تا قرآن در قلبِ  دکر دور میآمد و قرآن را با آن بزرگوار  می رمضان نزد پیامبر
 قطع جبرئیل ها برسد. به رار قرآن به هر دوي آنمبارك، جاي بگیرد و ثواب تک

دانیم؛ چراکه  آمد، ولی ما کیفیت و چگونگیِ پایین آمدن او را نمی نزد آن بزرگوار می
شوند؛ مگر زمانی که  ست و فرشتگان االهی، دیده نمی او، یکی از فرشتگان االهی

م مالقات با در ماه رمضان و هنگا اهللا بخشش و سخاوت رسولبخواهد.  اهللا
سرعت  ست که به فرمان اهللا به باد وزان، بادي تر بود. ، از باد وزان نیز بیشجبرئیل

در  اهللا گستراند؛ اما رسول وزد، می یابد و خیر و برکت را بر هر جا که می جریان می
 تر بود. رمضان از باد وزان نیز در خیر و بخشش، سریع

هنگامی «گوید:  می &ت که عایشهسپس مؤلف حدیثی بدین مضمون آورده اس
کرد  شب را به عبادت سپري می اهللا رسید، رسول می ي پایانی ماه رمضان فرا که دهه

اند: منظور از بستنِ  گفته». بست نمود و کمرش را محکم می اش را بیدار می و خانواده
ین اند: بد چنین گفته تر در انجام کارهاي نیکوست؛ هم کمر، آمادگی و جدیت بیش

در  کرد. و هر دو معنا، درست است؛ زیرا پیامبر معناست که از زنان دوري می
ي شب را در عبادت  کرد و همه ي پایانیِ رمضان، خودش را براي عبادت فارغ می دهه

منشیِ انسان است که در حقّ  نیکوسرشتی و نیکاي از  نمود. این، جلوه سپري می
نهد و  ل بر هرکه از بندگانش که بخواهد، منت میشود. آري؛ اهللا متعا نمایان می اهللا

شود، از یاد نبرید  دهد؛ وقتی توفیق کار نیکی به شما داده می به او توفیق کارِ نیک می
نهد که به ما توفیقِ کار نیک  ف و منت اهللا متعال است؛ ابتدا بر ما منت میلطکه 
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ي ما  پذیرد. اهللا متعال همه گذارد و آن کار نیک را می دهد و دوباره بر ما منت می می
 پسندد. را به انجام کارهایی موفق بگرداند که خود می
*** 



ي دوم  نیمهباب: نهی از استقبال رمضان با روزه گرفتنِ  -219
براي کسی که روزهاي قبل ؛ مگر [یا روزهاي پایانیِ آن] شعبان

که این ایام مصادف با روزهایی چون دوشنبه  روزه گرفته یا این
 ها عادت داشته است شنبه شود که فرد به روزه گرفتنِ آن پنج و

يب هر�رةَ  -١٢٣٢
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  عن أ

َ
ْو «ق

َ
َحُدُ�م َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم أ

َ
َمنَّ أ ال َ�َتَقدَّ

لَيُصْم َذلَِك ايَلْومَ 
َ
، إِال أْن يَُ�وَن رَُجٌل اَكَن يَُصوُم َصوَمُه، ف  )1(علیه][متفق  ».يَْوَمْ�ِ

یک از شما نباید یک یا دو  هیچ«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
مصادف با  ،این یکی دو روز -روز پیش از رمضان روزه بگیرد؛ مگر کسی که 

؛ چنین شخصی، آن گرفته است روزه می -باشد کهشنبه  چون دوشنبه و پنجروزهایی 
 ».روز را روزه بگیرد

اَل رسول اهللا $ٍس وعن ابن عبا -١٢٣٣
َ
اَل: ق

َ
ْبَل َرمَضاَن، ُصوُموا : «ق

َ
ال تَُصوُموا �

 
ً
ال�َِ� يَْوما

َ
وا ث

ُ
ِمل

ْ
أ�

َ
ْت ُدونَُه َ�َيايٌَة ف

َ
إْن َحال

َ
ِطُروا لُِرؤ�َتِِه، ف

ْ
[ترمذي این  ».لُِرؤ�َتِِه، وَأف

 )2(باشد.] حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می
پیش از رمضان روزه نگیرید؛ «فرمود:  اهللا ید: رسولگو می $عباس ابن ترجمه:

با دیدن هالل رمضان روزه بگیرید و با دیدن هالل شوال، روزه بگشایید (و عید 
 ».نماییدابر، مانع از دیدن هالل شد، سی روز را کامل اگر و کنید)؛ 

يب هر�رةَ  -١٢٣٤
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
ال  إَِذا بيَِقَ نِْصٌف ِمنْ : «قال: ق

َ
َشْعَباَن ف

 )3(باشد.] [ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می ».تَُصوُموا
گاه که نیمی از شعبان باقی  آن«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:

 ».ماند، دیگر روزه نگیرید

 .1082؛ و صحیح مسلم، ش: 1914صحیح بخاري، ش:  )1(
 .555ش:  /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی7354صحیح الجامع، ش:  )2(
این حدیث را صحیح دانسته  1974در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی397صحیح الجامع، ش:  )3(

 است.
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يب ايلقظان عمارِ بن يَارِسٍ  -١٢٣٥
َ
اَل: َمْن َصاَم ايَلوْ  $وعن أ

َ
ِي �َُشكُّ �ِيِه، َ�َقْد ق

َّ
َم اذل

بَا الَقاِسمِ 
َ
[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن صحیح  .َعىَص أ

 )1(دانسته است.]
آن شک که در روزي در گوید: هرکس  می $ابوالیقظان، عمار بن یاسر ترجمه:

 ی کرده است.نافرمان از ابوالقاسمروزه بگیرد،  -باشد یا خیر که رمضان می -است 
*** 

 1645ش:  /صحیح ابن ماجه از آلبانی )1(
                                           



 شود چه هنگام رؤیت هالل گفته می باب: آن -220

اَل:  أنَّ انلَّيبَّ  عن طلحة بن عبيِد اهللاِ  -١٢٣٦
َ
ُه ا�َّ«اَكَن إَِذا َرأى اهلالََل، ق

َّ
 أِهل

الََمِة َواإلْسالَِم، َر�ِّ َوَر�َُّك اُهللا، ِهالُل ُرْشدٍ  ْيَنا بِاألْمِن َواإليماِن، َوالسَّ
َ
[ترمذي ». وَخْ�ٍ  َعل

 )1(باشد.] این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می
دید،  که هالل ماه را می هنگامی پیامبرگوید:  می طلحه بن عبیداهللا ترجمه:

الََمِة َواإلْسَالِم، َر�ِّ َوَر�َُّك اهللاُ ا�َّ«گفت:  می ، ِهالُل  أِهلَُّه َعلَيْنَا بِاألْمِن َواإليماِن، َوالسَّ
 )2(.»رُْشٍد وَخْ�ٍ 

 شرح
ي نهی از استقبال ماه رمضان با روزه گرفتن در  ی دربارهبدر کتابش، با /مؤلف

باره آورده است؛ از جمله:  شوده است و سپس احادیثی در ایني دوم شعبان گ نیمه
یک از شما نباید یک یا دو روز  هیچ«گوید:  می حدیثی بدین مضمون که ابوهریره

این یکی دو روز، مصادف با روزهایی  -از رمضان روزه بگیرد؛ مگر کسی که پیش 
گرفته است؛ چنین شخصی، آن روز را  روزه می -شنبه باشد که چون دوشنبه و پنج

شنبه بود  لذا اگر روزِ پایانی شعبان یا روزِ شک، مصادف با دوشنبه یا پنج». روزه بگیرد
گرفته است، در این حالت ایرادي  روزه می شنبه را و شخصی روزهاي دوشنبه یا پنج

چنین اگر کسی ایام بیض، یعنی  ندارد که آن روز را طبق معمولِ خود روزه بگیرد؛ هم
بار موفق نشده  گرفته و این روزهاي سیزدم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه را روزه می

جاي این  به شعبان است که این ایام را روزه بدارد، ایرادي ندارد که در روزهاي پایانیِ
قصد احتیاط، دو روز پایانیِ  یرد. اشکال در این است که کسی بهسه روز، روزه بگ

شعبان را روزه بدارد؛ زیرا شک، و در نتیجه احتیاط مبتنی بر آن، اعتبار ندارد؛ چون 
با دیدن هالل رمضان روزه بگیرید و با دیدن هالل شوال، «فرموده است:  پیامبر

 .1816؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 4726صحیح الجامع، ش:  )1(
یا اهللا! این ماه را با امنیت و ایمان، و اسالم و سالمتی بر ما نو بفرما. پروردگارِ من و « ي دعا: ترجمه )2(

 ».باشد؛ امید است که ماه نو، ماه رشد و نیکی باشدتو، اهللا می
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(و عید کنید)؛ و اگر ابر، مانع از دیدن هالل شد، سی روز را کامل  روزه بگشایید
 ».نمایید

علما اختالف نظر دارند که آیا این نهی، نهی تحریم است یا نهی کراهت؟ قول 
ي روزِ شک. روز  ویژه درباره باشد؛ به راجح، این است که این نهی، نهی تحریم می

ست و مانع از رؤیت هالل  ا، ابريشعبان است که در شب هو اُمین روزِ شک، سی
با دیدن هالل رمضان روزه بگیرید و با دیدن «فرموده است:  شود؛ زیرا پیامبر می

 ».هالل شوال، روزه بگشایید (و عید کنید)
باره  ؛ اگرچه ترمذي حدیثی در ایني دوم شعبان نهی از روزه گرفتن در نیمه و اما

که امام  باشد؛ چنان ست، اما ضعیف میرا حسن صحیح دانسته ا روایت کرده و آن
نیز تعارض دارد؛ در  ست. و با حدیث ابوهریره گفته است: حدیث شاذي /احمد

روز پیش از رمضان نهی شده است؛ لذا دو از روزه گرفتن یک یا  حدیث ابوهریره
این است که سه یا چهار یا ده روز پیش از رمضان، روزه  مفهوم حدیث ابوهریره

که برخی از علما  چنان هممذکور صحیح باشد، حدیث است. حتی اگر گرفتن رو
نهی کراهت است و نهی تحریم نیست و اگر این ایام، مصادف با  این نهی،اند:  گفته

گرفته است، هیچ ایرادي ندارد که طبق معمولِ  روزهایی شود که کسی در آن روزه می
ي قبل از رمضان، بر سه  ین، روزهخود عمل نماید و این روزها را روزه بگیرد. بنابرا

 باشد: نوع می
ي شعبان تا روز بیست و هشتم این ماه؛ نهی از روزه گرفتن در این  از نیمه -1

ایام، نهی تحریم نیست و فقط نهی کراهت است؛ مگر براي کسی که روزهاي قبل 
هم  آنشنبه شود؛  که این ایام مصادف با روزهایی چون دوشنبه و پنج روزه گرفته یا این

ي دوم شعبان، صحیح باشد؛ و  در صورتی که حدیث نهی از روزه گرفتن در نیمه
تر بیان شد، امام احمد حنبل این حدیث را صحیح ندانسته است و  گونه که پیش همان

ي شعبان تا  ي نیمه هیچ دلیلی وجود ندارد که در فاصلهفرض عدم صحت حدیث،  به
 ن مکروه باشد.روز بیست و هشتم این ماه، روزه گرفت

در دو روز پایانیِ شعبان، یعنی یک یا دو روز پیش از رمضان،  روزه گرفتن -2
باشد؛ مگر براي کسی که این دو روز با ایامی چون دوشنبه یا پنج شنبه  حرام می
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بند بوده  شنبه، پاي شخص به روزه گرفتن روزهاي دوشنبه و پنج مصادف شود و آن
 است.
گاه  باشد. پس هیچ طور مطلق حرام می ن روز بهروز شک؛ روزه گرفتن در ای -3

از روزه گرفتن در روز شک نهی فرموده  در روز شک روزه نگیرد؛ زیرا پیامبر
 است.

ست که  رسد که این نهی براي کسی نظر می گونه که گفتم: چنین به ولی همان
ر این گیرد؛ اما نهی یا ممنوعیت روزه گرفتن د قصد احتیاط این روز را روزه می به

ي  باشد؛ بدین معنا که شاید مردم روزه ي نفل، از بابِ سد ذرایع می روز به نیت روزه
طور  ي احتیاط، به که روزه ي احتیاط قلمداد کنند؛ در صورتی چنین شخصی را روزه

با دیدن هالل رمضان روزه بگیرید و «فرموده است:  اهللا مطلق روا نیست؛ زیرا رسول
 واهللا اعلم.». روزه بگشایید (و عید کنید)با دیدن هالل شوال، 

*** 



تأخیر انداختنِ آن در  باب: فضیلت سحري خوردن و به -221
 که بیم صبح شدن وجود نداشته باشد صورتی

اَل رسوُل اهللا عن أ�ٍس  -١٢٣٧
َ
ةً : «قاَل: ق

َ
ُحورِ بََر� إنَّ يف السُّ

َ
ُروا؛ ف [متفق  ».�ََسحَّ

 )1(علیه]
سحري بخورید؛ زیرا در سحري «فرمود:  اهللا : رسولگوید می انس ترجمه:

 ».برکت استخیر و خوردن، 

ْرنَا َمَع رسول اهللا وعن ز�ِد بن ثابٍت  -١٢٣٨ الَةِ. �ِيَل:  قاَل: �ََسحَّ  الصَّ
َ

ْمَنا إىِل
ُ
ُ�مَّ �

ْس� آيًة. ْدُر مخَ
َ
اَل: ق

َ
 )2([متفق علیه] َ�ْم اَكَن بَيَْنُهَما؟ ق

براي سحري خوردیم و سپس  اهللا گوید: با رسول می زید بن ثابت ترجمه:
پاسخ  قدر فاصله بود؟ زید نماز فجر برخاستیم. سؤال شد: میان سحري و نماز، چه

 ي خواندن پنجاه آیه. اندازه داد: به

اَل: اَكَن لِرسوِل اهللا $وعن ابن عمرَ  -١٢٣٩
َ
ُتوٍم، َ�َقاَل  ق

ْ
مِّ َمك

ُ
نَاِن: بِالٌَل َواْ�ُن أ

ِّ
 ُمَؤذ

ُتومٍ : «رسول اهللا
ْ
مِّ َمك

ُ
َن اْ�ُن أ

ِّ
ُ�وا َحىتَّ يَُؤذ وا َوارْشَ

ُ
لُك

َ
ْيٍل، ف

َ
ُن بِل

ِّ
ْم ». إنَّ بِالالً يَُؤذ

َ
اَل: َول

َ
ق

 َهَذا.
َ

 أْن َ�ْ�َِل َهَذا َو�َْر�
َّ
 )3([متفق علیه] يَُ�ْن بَيَْنُهَما إِال

؛ $مکتوم و ابن امدو مؤذن داشت: بالل  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:
پس از  -لذا دهد؛  هنگام و پیش از طلوع فجر اذان می بالل، شب«فرمود:  اهللا رسول

در گوید:  راوي می ».مکتوم اذان دهد که ابن ام تا این بخورید و بیاشامید -اذان بالل
ال مکتوم با ام آمد و ابن میان این دو اذان، تنها این اندازه فاصله بود که بالل پایین می

 رفت. می
 

 .1095، ش: ؛ و صحیح مسلم1923صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1097)؛ و صحیح مسلم، ش: 1921، 575صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .1092)؛ و صحیح مسلم، ش: 1918، 617صحیح بخاري، ش: ( )3(
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اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن عمرو بن العاص -١٢٤٠
َ
ْصُل َما َ�ْ�َ ِصَياِمَنا وِصَياِم «ق

َ
ف

َحرِ  ُة السَّ
َ
ل

ْ
 )1([روایت مسلم] ».أْهِل الِكَتاِب، أ�

ي ما با  تفاوت روزه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می عمرو بن عاص ترجمه:
 ».ست ي اهل کتاب، خوردنِ سحري روزه

 شرح
بابی را به فضیلت سحري خوردن » الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

شود  گفته می» سحور«غذاي سحر، سحري یا اختصاص داده است. در زبان عربی، به 
 ».سحور«و به سحري خوردن، 

با گفتار و کردارِ خویش به سحري خوردن تشویق فرموده و با بیانی  پیامبر
ه که سحري بخوریم و بیان نموده است که در سحري واضح و روشن، دستور داد

 برداري از پیامبر هاي سحري خوردن، فرمان باشد. یکی از برکت خوردن، برکت می
ر خیر و برکت، و اجر و س، سرااهللا و پیروي از آن بزرگوار است؛ و پیروي از رسول

ت و باعث س ي تقویت انسان براي عبادت و بندگی چنین مایه باشد؛ هم ثواب می
تري روزه بگیرد. اگرچه انسان در سایر ایام سه وعده  شود که انسان با توان بیش می

خورد، اما خوردن سحري، انسان را تا غروب خورشید، از خوردن و آشامیدن  غذا می
ست که خوراك سحر، براي انسان تا  سحريگرداند و این، از برکت خوردنِ  مینیاز  بی

هاي خوردنِ سحري، این است که  یکی دیگر از برکت ست. غروب آفتاب کافی
گردد؛ زیرا اهل کتاب  ي غیرمسلمانان، متفاوت و متمایز می ي مسلمانان از روزه روزه

؛ اما مسلمانان در خورند خورند و سحري نمی براي روزه گرفتن، نصف شب غذا می
تفاوت و تمایز  دانید که نمایان شدن خورند. می پایان شب، یعنی در سحر، غذا می

مسلمانان را از  رو پیامبر مسلمانان با کافران، امري پسندیده در شریعت است؛ از این
ِ�َ� َوفُِّروا اللِّىَح «همانندسازي خود به کافران بازداشته و فرموده است:  ُمرْشِ

ْ
َخاِلُفوا ال

َوارَِب  ْحُفوا الشَّ
َ
ن را بگذارید و هایتا با مشرکان مخالفت کنید؛ ریش«یعنی:  )2(؛»َوأ

 .1096صحیح مسلم، ش:  )1(
 نقل از ابن عمر.به 259؛ و صحیح مسلم، ش: 5892صحیح بخاري، ش:  )2(
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یعنی:  )1(.»َمْن �ََشبََّه بَِقْوٍم َ�ُهَو ِمنُْهمْ «و نیز فرموده است:  ».هایتان را کوتاه نمایید سبیل
رو شایسته است که  از این». هاست ي آن هرکس خود را شبیه قومی بسازد، از جرگه«

د و در تأخیر بیندازن همسلمانان، خوردن سحري را تا اندکی پیش از طلوع فجر ب
فرموده است:  ري عجله نکنند یا زودهنگام، سحري نخورند؛ زیرا پیامبرخوردنِ سح

زمان با غروب خورشید، عجله  ي خود هم مردم تا زمانی که در افطار و گشودن روزه
چنین  برند. هم سر می تأخیر بیندازند، در خیر و نیکی به کنند و خوردن سحري را به

پس از اذان  -دهد؛ لذا  گام و پیش از طلوع فجر اذان میهن بالل، شب«فرموده است: 
اما این بخش روایت که ». مکتوم اذان دهد که ابن ام بخورید و بیاشامید تا این -بالل

مکتوم  ام آمد و ابن در میان این دو اذان، تنها این اندازه فاصله بود که بالل پایین می«
ت که راوي در ضمنِ این روایت گفته س ست؛ یعنی سخنی ، ادراجِ راوي»رفت باال می

ي  امیدن در فاصلهبه خوردن و آش پیامبرباشد و صحیح نیست؛ زیرا  است و شاذ می
قدر فاصله در  دهد که آن دستور داد و این، خود نشان می $مکتوم ام اذان بالل و ابن

ذا توانست با خیالِ راحت غذا بخورد. ل میان این دو اذان بوده است که انسان می
ي  فاصلهکه زید بن ثابت  ویژه این باشد؛ به اعتبار می چه راوي گفته است، شاذ و بی آن

ي خواندن پنجاه آیه از قرآن بیان  اندازه تا نماز فجر را به سحري خوردن پیامبر
جا  دهد که انسان تا آن باشد. این نشان می نموده است که حدود ده تا پانزده دقیقه می

تأخیر بیندازد و نماز فجر را نیز هرچه زودتر بخواند  دن سحري را بهتواند خور که می
تأخیر نیندازد. شایسته است که انسان سحرَي را با این اندیشه تناول نماید  را به و آن

کند تا انزجار  برداري و با اهل کتاب مخالفت می از اهللا و رسولش فرمان ،که با این کار
در که یابی به خیر و برکتی  دهد و به امید دستخود را از روش اهل کتاب نشان 

سان نیروي کافی براي عبادت و بندگیِ  ست، سحري بخورد و بدین خوردن سحري
خیر و برکت و اطاعت و ي  مایهدست آورد تا خوردن سحري براي او،  به اهللا

 باشد.متعال بندگیِ اهللا 
*** 

، و در 104، ص »حجاب المرأة المسلمۀ«این حدیث را در کتاب  /عالمه آلبانی صحیح است؛ )1(
 صحیح دانسته است. 1269إرواءالغلیل، ش: 

                                           



براي گشودن فضیلت تعجیل در افطار و بهترین چیز باب:  -222
 روزه، و دعاي افطار

اَل:  أنَّ رسوَل اهللا عن سهل بن سعدٍ  -١٢٤١
َ
وا «ق

ُ
ل ْ�ٍ َما َعجَّ

ال يََزاُل انلَّاُس خِبَ
 )1([متفق علیه] ».الِفْطرَ 

مردم تا زمانی که در افطار «فرمود:  اهللا گوید: رسول می سهل بن سعد ترجمه:
عجله کنند، در خیر و نیکی  -خورشیدزمان با غروب  ي خود هم و گشودن روزه -
 ».برند سر می به

وٌق ىلَعَ اع�شة -١٢٤٢ ُت أنَا َوَمرْسُ
ْ
اَل: َدَخل

َ
يب عِطيَّة ق

َ
وق: &وعن أ َها َمرْسُ

َ
، َ�َقاَل ل

َطاَر،  رَُجالَِن ِمْن أْصَحاِب �مدٍ 
ْ
ُل الَمْغرَِب َواإل� و َعِن اخَلْ�ِ؛ أَحُدُهَما ُ�َعجِّ

ُ
الِكَُهَما ال يَأل

اَل: َ�ْبُد اهللاِ 
َ
َطاَر؟ ق

ْ
ُل الَمْغرَِب َواإل� ْت: َمْن ُ�َعجِّ

َ
َطاَر؟ َ�َقال

ْ
ُر الَمْغرَِب َواإل�  -َواآلَخُر يَُؤخِّ

ْت  -: ابن مسعود يع�
َ
َذا اَكَن رسوُل اهللاِ يَْصَنُع.َ�َقال

َ
 )2([روایت مسلم] : هك

او گفت: دو  رفتم؛ مسروق به &روق نزد عایشهگوید: با مس ابوعطیه می ترجمه:
ها در انجامِ کارهاي نیک کوتاهی  هستند که هیچ یک از آن تن از اصحاب محمد

نماید و دیگري، نماز مغرب و  ها در مغرب و افطار تعجیل می کند؛ یکی از آن نمی
اداي پرسید: چه کسی در  &عایشه -نظر شما چیست؟ -اندازد؛  تأخیر می افطار را به

کند؟ مسروق پاسخ داد: عبدهللا بن  شتاب می شا گشودن روزهمغرب و نماز 
 ».کرد نیز همین کار را می اهللا رسول«المؤمنین فرمود:  . اممسعود

يب هر�رةَ  -١٢٤٣
َ
اَل رسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل اهللاُ : «قال: ق

َ
َّ ق : أَحبُّ ِعَباِدي إيلَ

ُهْم فِْطراً 
ُ
حسن یثی حد[ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است:  ».أْعَجل

 )3(باشد.] می

 .1098؛ و صحیح مسلم، ش: 1957صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1099صحیح مسلم، ش:  )2(
که ترمذي، این حدیث را حسن دانسته است، خالی از اشکال  گوید: این /آلبانی ضعیف است؛ )3(

اش، در شمارِ  خاطر ضعیف بودن حافظه باشد که به بن عبدالرحمن می نیست؛ زیرا مدار اسنادش بر قره
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ترین  فرماید: محبوب می اهللا«فرمود:  اهللا رسولگوید:  می ابوهریره ترجمه:
 -زمان با غروب آفتاب وهم -بندگانم نزد من کسانی هستند که زودتر از دیگران 

 ».کنند افطار می

اَل رسوُل اهللا َوَعن عمَر بِن اخلّطاب -١٢٤٤
َ
اَل: ق

َ
 : «ق

َّ
َبَل الل

ْ
ْيُل ِمْن هُهَنا ، إَِذا أ�

ْمُس وَأْدبََر انلَّهاُر ِمْن هَ  ائِمُ ُهَنا ، َوَغَرَ�ِت الشَّ َطر الصَّ
ْ
 )1([متفق علیه] .»، َ�َقْد أ�

هرگاه شب از این سمت «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عمر بن خطاب ترجمه:
 -یعنی از سمت مغرب -روز از این طرف نمایان شد و  -یعنی از سوي مشرق -

 ».اش را بگشاید دار باید روزه روزهرفت و خورشید غروب کرد، 

يب أو� -١٢٤٥
َ
يب إبراهيم عبِد اهللا بِن أ

َ
نَا َمَع رسول اهللا $وعن أ اَل: رِسْ

َ
َوُهَو َصائٌِم،  ق

اَل بِلَْعِض الَقْوِم: 
َ
ْمُس، ق ا َغَرَ�ِت الشَّ مَّ

َ
ل
َ
َا«ف

َ
اْجَدْح نل

َ
 ف

ْ
الَُن انِْزل

ُ
ْو ، َ�َقاَل: يَ »يَا ف

َ
ا رسول اهللا، ل

اَل: 
َ
َا«أْمَسْيَت؟ ق

َ
اْجَدْح نل

َ
 ف

ْ
اَل »انِْزل

َ
اَل: ؛ ق

َ
ْيَك َ�َهاراً، ق

َ
َا«: إنَّ َعل

َ
اْجَدْح نل

َ
 ف

ْ
َل  ؛»انِْزل اَل: َ�َ�َ

َ
ق

رَشَِب رسول اهللا
َ
ُهْم ف

َ
َجَدَح ل

َ
اَل:  ف

َ
ْد «ُ�مَّ ق

َ
ْ�ُتُم ق

َ
َبَل ِمْن ها ُهَناإَِذا َرأ

ْ
ْيَل أ�

َّ
َطَر ، َ�َقْد الل

ْ
أ�

ائِمُ   )2([متفق علیه] .اَر �َِيِدهِ قَِبَل الَمرْشِقِ َوأشَ ». الصَّ
 اهللا با رسول -در سفري -گوید:  می $اوفی ابوابراهیم، عبداهللا بن ابی ترجمه:

به یکی از  خورشید غروب کرد، پیامبر که همینراه افتادیم.  دار بود، به که روزه
عرض کرد: اي ». شربتی درست کنما براي  فالنی! پیاده شو و«همراهان فرمود: 

پیاده شو و براي «خدا! اي کاش مقداري دیگر منتظر بمانید تا شب شود. فرمود:  رسول
پیاده شو «عرض کرد: هنوز مقداري از روز مانده است. فرمود: ». ما شربتی درست کن

بتی تهیه شر -از آب و شیر و آرد -آن مرد پیاده شد و ». و براي ما شربتی درست کن

راویان ضعیف قرار دارد. در دومین حدیث إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل، اقوال علما را 
 ي کتاب. ام. نگا: مقدمه در جرح قره بن عبدالرحمن، بسط داده

 .1100؛ و صحیح مسلم، ش: 1954صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1101؛ و صحیح مسلم، ش: 1955صحیح بخاري، ش:  )2(
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از آن شربت نوشید و ضمن اشاره با دست خود به سوي مشرق  اهللا کرد؛ رسول
 )1(».افطار کرده استدار  هرگاه شب از این سمت نمایان شد، روزه«فرمود: 

ِّ الصحايب -١٢٤٦ يبِّ اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن سلمان بن اعمر الضَّ
َ
َطَر أَحُدُ�ْم، «ق

ْ
إَِذا أ�

ُيْفِطْر ىلَعَ 
ْ
ل
َ
ُيْفِطْر ىلَعَ َماٍء؛ فإنَُّه َطُهورٌ ف

ْ
ل
َ
ْم َ�ِْد ف

َ
إْن ل

َ
[روایت ابوداود و ترمذي؛  ». َ�ْمٍر، ف

 )2(ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]
هر یک از «فرمود:  : پیامبرگوید می سلمان بن عامر ضَبی صحابی ترجمه:

ر خرما نیافت، با آب افطار کند که اش را با خرما بگشاید و اگ شما هنگام افطار، روزه
 ».است -و مفید -کننده  پاك

اَل: اَكَن رسوُل اهللا وعن أ�ٍس  -١٢٤٧
َ
ْم  ق

َ
إْن ل

َ
ْبَل أْن يَُص�ِّ ىلَعَ ُرَطَباٍت، ف

َ
ُ�ْفِطُر �

ْم تَُ�ْن ُ�َمْ�َاٌت َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماٍء.
َ
إْن ل

َ
وداود و [روایت اب تَُ�ْن ُرَطَباٌت َ�ُتَمْ�َاٌت، ف

 )3(ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن دانسته است.]
اش را با  که نماز بخواند، روزه پیش از آن اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

گشود و اگر خرماي تازه نبود، با چند خرماي خشک افطار  چند خرماي تازه می
 نوشید. کرد و اگر خرماي خشک هم نبود، چند جرعه آب می می

 شرح
 در این باب به سه موضوع پرداخته است: /فمؤل

شرطی که خورشید غروب کند؛ زیرا در حدیثی  نخست، زود افطار کردن؛ البته به
هرگاه شب «فرمود:  آورده، آمده است که پیامبر از عمر بن خطاب /که مؤلف

یعنی از  -نمایان شد و روز از این طرف  -یعنی از سوي مشرق -از این سمت 
لذا ». اش را بگشاید دار باید روزه رفت و خورشید غروب کرد، روزه -سمت مغرب

د، حکماً افطار نکندلیلی دار باید افطار کند؛ حتی اگر به هر یعنی وقت افطار فرا رسیده است و روزه )1(
 دار افطار کرده است. [مترجم]وقت روزه پایان یافته و گویا روزه

این حدیث را صحیح دانسته  1990صابیح، ش: در مشکاة الم /؛ آلبانی363صحیح الجامع، ش:  )2(
 است.

 این حدیث را حسن دانسته است. 922در اإلرواء، ش:  /؛ آلبانی4995صحیح الجامع، ش:  )3(
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درنگ افطار کند؛ هرچند که هوا  دار باید بی که قرصِ خورشید پنهان شد، روزه همین
ي آسمان باشد. مهم، غروب خورشید یا پنهان شدن  روشن و پرتو خورشید در کرانه

باشد. دلیل  می داريِ پیامبراین، سنت گفتاري و کر باختر است.پسِ قرص آن در 
مسروق از این ست که ابوعطیه و ا &سنت کرداريِ آن بزرگوار، همان حدیث عایشه

ها افطار  پرسیدند که یکی از آن اهللا ي دو تن از اصحاب رسول رگوار دربارهزبانوي ب
گشود و در اداي  اش را زود می روزهانداخت و دیگري،  تأخیر می و نماز مغرب را به

پرسید: چه کسی در اداي نماز مغرب و  &کرد. عایشه تعجیل میماز مغرب نیز ن
المؤمنین  . امکند؟ مسروق پاسخ داد: عبدهللا بن مسعود اش شتاب می گشودن روزه

است و  این، سنت کرداري پیامبر». کرد نیز همین کار را می اهللا رسول«فرمود: 
انداختن آن برتري دارد. و اما سنت  تأخیر بر بهدهد که تعجیل در افطار  نشان می

 باره، حدیثی بدین مضمون است که سهل بن سعد در این گفتاريِ پیامبر
ي خود  و گشودن روزه -مردم تا زمانی که در افطار «فرمود:  اهللا گوید: رسول می
 ».برند سر می عجله کنند، در خیر و نیکی به -زمان با غروب خورشید هم

ي خویش  و در گشودن روزه مردم مطابق سنت عمل کنندآري؛ تا زمانی که 
برند؛  سر می زمان با غروب خورشید افطار کنند، در خیر و نیکی به تعجیل نمایند و هم

این، بد و بر خالف سنت است که بالفاصله پس از غروب خورشید افطار نکنند یا اما 
کنند، افطار  مخالفت می پیامبر رو کسانی که با سنت از این تأخیر بیندازند. افطار را به

کنند و  ها در آسمان افطار می اندازند و پس از نمایان شدن ستاره تأخیر می را به
شوند و هم خویشتن را از  سان هم از اجر و ثواب تعجیل در افطار محروم می بدین

گردند؛  چنین در دنیا و آخرت، عذاب می گردانند و این خوردن و آشامیدن محروم می
کشد و  تري می یرا وقتی انسان تشنه یا گرسنه باشد، با تأخیر در افطار، رنجِ بیشز

چون این عمل بر خالف سنت است، از اجر و ثواب عمل به سنت نیز محروم 
 شود. می

، یادآور شده که بهتر است انسان ضمن ذکر احادیثی از پیامبر /سپس مؤلف
خرماي خشک چند ماي تازه نبود، با و اگر خر اش را با خرماي تازه باز کند روزه

ست و اگر  زیرا معده، خالی روي نکند؛ و در خوردن افطاري، زیاده افطار نماید
زمان با افطار  رو شایسته نیست که انسان هم آور است. از این باره پر شود، زیان یک به
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تر است دهد که به هاي پزشکی نشان می اش، شام بخورد؛ بلکه یافته یا باز کردن روزه
که ابتدا چند خرماي تازه  اهللا اندك تغذیه کنید؛ مانند رسول ي خالی را اندك معده

چه  کرد و چنان یافت، با چند خرماي خشک افطار می خورد و اگر خرماي تازه نمی می
لذا پسندیده است که به ترتیب  نوشید. خرماي خشک هم نبود، چند جرعه آب می

 مذکور افطار کنید.
رس  با وجود یخچال و امکانات امروزي، خرماي تازه همیشه در دستالحمدهللا 

و اگر خرماي تازه  ي خود را با خرماي تازه بگشایید است؛ پس چه خوبست که روزه
د، رس نبو نداشتید، با خرماي خشک افطار کنید و اگر خرماي خشک نیز در دست

که  باشد؛ چنان می اهللا چند جرعه آب بنوشید؛ زیرا این، روش و رهنمود رسول
و مفید  داندگر ؛ یعنی: معده و کبد را پاك می»کننده است پاك«ي آب فرمود:  درباره

ست  است. البته خرما را از آن جهت مقدم قرار داد که خرما، غذاي مناسب و مفیدي
بخشد  شود و به انسان، توان و نیرو می و قند موجود در آن، خیلی زود جذب بدن می

رس  مت اهللا متعال است. اگر خرماي تازه یا خشک و یا آب در دستو این، از حک
که برخی از عوام  توانید با هر خوردنی یا آشامیدنیِ دیگري افطار کنید و این نبود، می

پایه است و هیچ اصلی ندارد؛ بلکه صبر کنید تا  ، بی»اگر هیچ نداشتی، بِمک«اند:  گفته
ي مردم در  ه افطار کنید. حتی برخی از تودهگا نوشیدنی یا غذایی فراهم شود و آن

در صورت نیافتن چیزي براي «اند:  اند که گفته روي کرده اي زیاده اندازه باره به این
ها که  شگفتا از این»! گاه آب دهانت را بخور افطار، روي لباس خود تُف کن و آن

. این هم اشتباه اند اند! گویا آب دهان را همانند آب قلمداد کرده چنین چیزي گفته
رس  ؛ لذا اگر هنگام افطار چیزي در دستاي شرعی ندارد است و هیچ اصل و پایه

 ي خود را بگشایید، در دل نیت افطار بکنید. نبود تا روزه
 -یعنی از سوي مشرق -هرگاه شب از این سمت «فرموده است:  اهللا رسول

و خورشید غروب  رفت -یعنی از سمت مغرب -نمایان شد و روز از این طرف 
ائِمُ کرد،  اش را بگشاید. برخی از علما  دار باید روزه ؛ یعنی: روزه»َ�َقْد أْ�َطَر الصَّ
اش را باز کرده است؛ زیرا وقت روزه  اند: حتی اگر نیت افطار نکند، حکماً روزه گفته

 بدین معناست ي پیامبر اند: این فرموده و برخی دیگر از علما گفته تمام شده است.
اگر هنگام ناگفته پیداست که ولی که گشودن روزه برایش رواست و باید افطار کند. 
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بهتر است که نیت افطار نمایید تا افطار چیزي براي خوردن یا نوشیدن نداشتید، 
به سنت با نیت خود، رسی به خوردنی یا نوشیدنی،  رغم عدم دست بهسان  بدین

 تعجیل در افطار عمل کرده باشید.
*** 



دار به حفظ زبان و دیگر اندامش از گناهان و  امر به روزه -223
 دشنام دادن به دیگران و امثالِ آن

يب هر�رةً  -١٢٤٨
َ
اَل رسول اهللا:  َعن أ

َ
ْث «قال: ق

ُ
ال يَْرف

َ
إَذا اَكَن يَوُم َصْوِم أَحِدُ�ْم ف

 ِ  َصائ
ِّ

َيُقْل: إ�
ْ
ل
َ
ُه ف

َ
اتَل

َ
ْو ق

َ
 )1([متفق علیه] ».مٌ َوال يَْصَخْب، فإْن َسابَُّه أَحٌد أ

هرگاه یکی از شما روزه بود، «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
نباید ناسزا بگوید یا بر کسی فریاد بزند و اگر کسی به او دشنام داد یا با او درگیر 

 ».شد، در جوابش بگوید: من روزه هستم

اَل انلَّيِبُّ  -١٢٤٩
َ
اَل: ق

َ
ْم : «وعنه ق

َ
يَْس هللاِ َحاَجٌة يف َمْن ل

َ
ل
َ
ورِ َوالَعَمَل بِِه ف ْوَل الزُّ

َ
يََدْع ق

ابَهُ   )2(]روایت بخاري[ ».أْن يََدَع َطَعاَمُه َورَشَ
گویی و عمل به  کسی که دروغ« فرمود: اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ا ترك خوردن و آشامیدن راو را ترك نکند، اهللا متعال نیازي ندارد که  مقتضاي آن

 .»نماید
 شرح

داري  دار به نگه امر به روزه«در کتابش بابی بدین عنوان گشوده است:  /مؤلف
یعنی: بر ». ها زبان و دیگر اندامش از گناهان و دشنام دادن به دیگران و سایر بدي

دار واجب است که از هر سخن و کردارِ حرامی بپرهیزد؛ زیرا اهللا متعال روزه را  روزه
 فرماید:  گونه که می ست تا ما تقوا و پرهیزگاري پیشه کنیم؛ همانفرض نموده ا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ َيامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ�َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

  ]١٨٣: البقرة[                  ﴾١٨٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ 
که بر کسانی که پیش از شما  د! روزه بر شما فرض شده، چنانایاي کسانی که ایمان آورده

 که تقوا پیشه کنید. بودند، فرض شده بود؛ براي این

ي  تر به شماره ؛ این حدیث پیش1151)؛ و صحیح مسلم، ش:1894،1904صحیح بخاري، ش: ( )1(
 آمده است. 1223

 .1903صحیح بخاري، ش:  )2(
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پس فرض شدن روزه براي این است که تقوا پیشه کنیم و از کارهاي حرام 
اهللا متعال با فرمانِ ترك عالیق و نیازها، خواهان عذاب دادنِ بندگانش  .بپرهیزیم

خواهد که بندگانش از او فرمان ببرند و دستوراتش را اجرا کنند و  او مینیست؛ بلکه 
گاهی باشد که در آن دوري از  از کارهاي حرام بپرهیزند تا روزه، مدرسه و آموزش

کارهاي حرام و انجام واجبات را بیاموزند. لذا اگر انسان در طولِ ماه رمضان، بر دین 
به اش را انجام دهد،  پرهیزد و واجبات شرعیبند باشد و از کارهاي حرام ب خود پاي

رو اهللا  گونه خواهد بود؛ از این اش همین کند و در طول زندگی این رویه عادت می

 ﴾١٨٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ ﴿گونه بیان فرمود که روزه را این متعال حکمت فرض شدن
اه یکی از شما هرگ«فرموده است:  چنین پیامبر هم ».که تقوا پیشه کنید براي این«

روزه بود، نباید ناسزا بگوید یا بر کسی فریاد بزند و اگر کسی به او دشنام داد یا با او 
دار نباید سخنان  یعنی: انسانِ روزه». درگیر شد، در جوابش بگوید: من روزه هستم

آلود بگوید؛ بلکه باید متین و باوقار باشد و اگر کسی به او ناسزا  بار و گناه معصیت
سان با  ، بر سرَش داد و فریاد نزند؛ بلکه به او بگوید: من روزه هستم و بدینگفت

زبانِ حال به طرف مقابلش بفهماند که سکوت من، از سرِ عجز و ناتوانی نیست؛ بلکه 
گویم. و  توانم جواب دهم؛ اما چون روزه هستم، به حکم اهللا و رسولش چیزي نمی می

چنان باعزت باقی بماند و تنها  و هم جلوگیري کندترِ وي  سان از گستاخیِ بیش بدین
کسی که «فرمود:  اهللا رو رسول در برابر اهللا متعال اظهار ذلت و فروتنی کند. از این

را ترك نکند، اهللا متعال نیازي ندارد که او خوردن و  گویی و عمل به مقتضاي آن دروغ
گویی و عمل به مقتضاي آن،  . در حدیثی دیگر افزون بر دروغ»آشامیدن را ترك نماید

باشد.  کردار جاهالنه نیز آمده است که منظور از آن، ستم و جفاکاري در حقّ مردم می
ي چنین شخصی ندارد؛ زیرا اهللا متعال روزه را براي ترك  لذا اهللا متعال نیازي به روزه

روزه  ترین حکمت ده است و این، مهمکارهاي حرام و انجام واجبات، فرض فرمو
 باشد. می

*** 
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يب هر�رة -١٢٥٠
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  عن أ

َ
ُيتِمَّ «ق

ْ
ل
َ
ْو رَشَِب، ف

َ
َل، أ

َ
أ�

َ
َحُدُ�ْم، ف

َ
إَِذا �يَِسَ أ

َما أْطَعَمُه اُهللا َوَسَقاهُ  إ�َّ
َ
 )1([متفق علیه] ».َصْوَمُه، ف

از  -در حالِ روزه - از شما هرکه«فرمود:  پیامبرگوید:  می ابوهریره ترجمه:
اش  روزه -اش را به آخر برساند؛ زیرا  خورد یا نوشید، روزه يروي فراموشی چیز

 ».اهللا متعال به او آب و غذا داده است -باطل نیست و

ةَ  -١٢٥١ ِقيط بن َصرِبَ
َ
اَل:  وعن ل

َ
ُت: يَا رسول اهللا، أْخرِبْ� َعِن الُوُضوءِ؟ ق

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
ق

 أْسبِغ الوُ «
ً
 أْن تَُ�وَن َصائِما

َّ
َصابِِع، َوَ�الِْغ يف االْستِنَْشاِق، إِال

َ
ْل َ�ْ�َ األ

ِّ
[روایت  ».ُضوَء، وََخل

 )2(ابوداود و ترمذي؛ ترمذي این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]
ي  به من دربارهخدا!  گوید: عرض کردم: اي رسول می لقیط بن صبره ترجمه:

ست و کاملی بگیر و بین انگشتان خود را خالل کن و وضوي در«وضو بگو. فرمود: 
 ».که روزه باشی آب را خوب به بینی خود بکش، مگر این

ْت: اَكَن رسول اهللا $وعن اع�شة -١٢٥٢
َ
ال

َ
ُه الَفْجُر َوُهَو ُجُنٌب ِمْن أْهلِِه، ُ�مَّ  ق

ُ
يُْدرِ�

 )3([متفق علیه] َ�ْغتَِسُل َو�َُصوُم.
بستري با  از بابت هم اهللا شد و رسول ه صبح میگوید: گا می &عایشه ترجمه:

 گرفت. کرد و روزه می همسرش جنُب بود؛ سپس غُسل می

ا: اَكَن رسول اهللا $وعن اع�شة وأم سلمةَ  -١٢٥٣
َ

اتل
َ
ٍم،  ق

ُ
 ِمْن َ�ْ�ِ ُحل

ً
يُْصبُح ُجُنبا

 )4([متفق علیه] ُ�مَّ يَُصوُم.

 .1155؛ و صحیح مسلم، ش:1933اري، ش: صحیح بخ )1(
 405در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی130؛ و صحیح أبی داود، ش: 927صحیح الجامع، ش:  )2(

 این حدیث را صحیح دانسته است.
 .1109؛ و صحیح مسلم، ش:1930صحیح بخاري، ش:  )3(
 .1109)؛ و صحیح مسلم، ش:1931، 1930( صحیح بخاري، ش: )4(
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شب را در حالی به صبح  اهللا گویند: گاه رسول می $سلمه عایشه و ام ترجمه:
روزه سپس احتالم، جنُب بود و خاطرِ  بهنه  -بستري به علت هم -رساند که  می
 گرفت. می

 شرح
که آیا  ي روزه پرداخته است؛ از جمله این در این باب به مسایلی درباره /مؤلف

 اش باطل اگر کسی در حالِ روزه از روي فراموشی چیزي بخورد یا بیاشامد، روزه
 - هرکه از شما«شنویم که فرموده است:  می اهللا شود یا خیر؟ پاسخ را از رسول می

اش را به آخر برساند؛  خورد یا نوشید، روزه ياز روي فراموشی چیز -در حالِ روزه
 ».اهللا متعال به او آب و غذا داده است -اش باطل نیست و روزه -زیرا 

یا بنوشد و سیر یا سیراب شود،  لذا اگر کسی از روي فراموشی، چیزي بخورد
فرمود:  اهللا رو رسول شود؛ از این ي او وارد نمی هیچ نقص یا اشکالی در روزه

؛ و این، »اهللا متعال به او آب و غذا داده است«و افزود: ». اش را به آخر برساند روزه«
 را از روي فراموشی انجام دهد، به خودش نسبت دهد عملی که انسان آن نشان می
ي  گونه که اهللا متعال درباره شود؛ همان شود؛ بلکه به اهللا متعال نسبت داده می داده نمی

 فرماید: اصحاب کهف می
َمالِ ٱ َوَذاَت  ِم�ِ ۡ�َ ٱ َذاَت  َوُ�َقّلُِبُهمۡ ﴿   ]١٨: الكهف[                ﴾لّشِ
 .گرداندیمآنان را به چپ و راست می 

شود و  و میو آدمِ خوابیده، خودش پهلو به پهل؛ ها خوابیده بودند که آن در صورتی
ي خود آنان نبود، اهللا  جا که این عمل، با اراده گردد؛ اما از آن به چپ و راست می

چنین آدمی که از روي فراموشی، نه از روي  هم متعال این عمل را به خود نسبت داد.
باشد.  درست میاش  نوشد، روزه خورد یا می ي خود، چیزي می قصد یا شکستن روزه

کند نیز صادق است؛  ي کسی که از روي عدم آگاهی حجامت می و این حکم درباره
اش  کند و حجامت نماید، روزه یعنی اگر کسی نداند که حجامت روزه را باطل می

شود. و نیز اگر کسی به اشتباه یا با این پندار که فجر طلوع نکرده است،  باطل نمی
و  .باشد اش درست می که فجر طلوع کرده است، روزه چیزي بخورد و سپس دریابد

که خورشید غروب کرده است، چیزي بخورد یا  طور اگر کسی به گمانِ این همین
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پیش آمد؛ هوا ابري  اهللا چنین ماجرایی در زمان رسول .اش باطل نیست بنوشد، روزه
ا پس از که خورشید غروب کرده است، افطار کردند؛ ام بود و مردم به گمانِ این

اد به آنان دستور ند اهللا ابرها نمایان شد؛ با این حال، رسول خورشید از پسِ اندکی
ي خود را باز  عمد و از روي قصد روزه ها به ؛ زیرا آنکه قضاي آن روزه را ادا کنند

که متوجه موضوع شد، باید دست از  نکرده بودند. البته ناگفته نماند که انسان همین
اي در دهانش  اش را به آخر برساند؛ حتی اگر لقمه ن بکشد و روزهخوردن و آشامید

چنین اگر  را بیرون بریزد. هم را بیرون بیندازد یا اگر در دهانش آب بود، آن بود، آن
شکند و کسی  دانست که حجامت روزه را می دانست، مثالً نمی اي را نمی حکم مسأله

عنوان مثال:  آن کار دست بکشد. به بالفاصله ازباید این موضوع را به او گفت، 
کار  گوید: چه نوشد و یکی از اطرافیانش به او می خورد یا می داري چیزي می روزه

؛ اما رفیقش به گوید: خورشید غروب کرده است کنی؟ مگر روزه نیستی؟ و او می می
دار واجب  گوید: خورشید هنوز غروب نکرده است. در چنین حالتی بر روزه او می
درنگ دست از خوردن و آشامیدن بردارد؛ زیرا با تذکر رفیقش، عذر وي  که بیاست 

 برطرف شده است.
داري از روي فراموشی  م که روزهیشود که اگر دید حال این پرسش مطرح می

گوییم: بله؛ واجب است  و تذکر دهیم یا خیر؟ مینوشد، آیا به ا خورد یا می زي میچی
ست و ما که موضوع  رادرِ مسلمانمان معذور به فراموشیکه به او یادآوري کنیم؛ زیرا ب

ي نماز  درباره رو پیامبر از ایندانیم، باید به او یادآور شویم که روزه است.  را می
ُروِ� «فرموده است:  �ىَْس َكَما تَنَْسْوَن، فَإَِذا �َِسيُت فََذكِّ

َ
نَا �رََشٌ ِمثْلُُ�ْم، أ

َ
َما أ یعنی:  )1(.»إِ�َّ

شوید، من نیز  گونه که شما دچار فراموشی می چون شما هستم و همان ممن، بشري ه«
لذا ». پس هرگاه دچار فراموشی شدم، به من یادآوري کنیدشوم؛  دچار فراموشی می
نوشد، به او یادآوري  خورد یا می داري از روي فرمواشی چیزي می اگر دیدید که روزه

ري جهت قبله را اشتباه گرفته، بر طور اگر مشاهده کردید که نمازگزا کنید و همین
 او را از جهت قبله آگاه سازید.شما واجب است که 

 عنه. اهللا ز عبداهللا بن مسعود رضینقل ا به 572و صحیح مسلم، ش:  401بخاري، ش:  صحیح )1(
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کیشِ شما در امري قرار گرفت که براي او روا نیست، بر  که هرگاه هم خالصه این
 کار و خطاکار است. شماست که به او تذکر دهید؛ زیرا انسان، فراموش

 فرمود:  گوید: پیامبر می هلقیط بن صبرسپس مؤلف حدیثی آورده است که 
 

؛ یعنی: وضو را کامل بگردان. به عبارت دیگر: وضوي درست و کاملی »أْسبِغ الوُُضوءَ «
گونه که اهللا متعال  به معناي کامل کردن است؛ همان» اسباغ«ي  بگیر. لذا واژه

 فرماید: می

سۡ ﴿
َ
   ]٢٠: لقامن[  ﴾َوَ�اِطَنةٗ  ِهَرةٗ َ�ٰ  ۥنَِعَمهُ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َبغَ َوأ

 هاي آشکار و پنهان خود را برشما کامل گردانیده است. و نعمت

ویژه  ؛ به»و بین انگشتان خود را خالل کن«ي این حدیث آمده است:  در ادامه
 اهللا ها نرسد. رسول اند و ممکن است که آب به میانِ آن هم نزدیک انگشتان پا که به

مگر «را خوب به بینی خود بکش؛ و آب » تنشاق ِ آب مبالغه کنو در اس«افزود: 
که روزه هستی، در استنشاقِ آب مبالغه نکن؛ زیرا  یعنی: هنگامی». که روزه باشی این

دهد که رسیدن  ات به معده برسد. این، نشان می ممکن است که آب از طریق بینی
میدن از طریق دهان اخوردن و آش خوراکی یا آشامیدنی از هر طریقی به معده، مانند

هاي  طور آمپول هاي وریدي و همین ذکر است: آمپول شایان شکند. و روزه را می است
ه هستند ي روز شوند، تنها در صورتی شکننده که تزریق عضالنی در هر قسمت بدن 

هاي دارویی و غیرتقویتی روزه را  که مغذي یا تقویتی باشند؛ یعنی تزریق آمپول
که  در حالت روزه روا نیست؛ مگر اینیتی تقوي ها آمپولتزریق رو  شکند. از این نمی

هاي تقویتی وجود  اي جز تزریقِ آمپول اي باشد که چاره گونه ضرورت یا بیماري به
شکند و انسان باید به جاي آن در روزِ دیگري  صورت روزه می نداشه باشد؛ در این

 روزه بگیرد.
گاه « گویند: را آورده است که می $سلمه حدیث عایشه و ام /سپس مؤلف

خاطرِ  نه به -بستري به علت هم -رساند که  شب را در حالی به صبح می اهللا رسول
زه یعنی براي جنُب جایز است که نیت رو». گرفت احتالم، جنُب بود و سپس روزه می

گونه عمل  این گونه که گاه پیامبر سل کند. همانغ رنماید؛ اگرچه پس از طلوع فج
 گر این است که افعال و کارهاي پیامبر بیان $سلمه مفرمود. حدیث عایشه و ا می
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ست. به عبارت  باشد؛ زیرا اصل بر عدم اختصاصی بودن کارهاي نبوي حجت می
باشد و حجیت دارد؛  انجام داده است، حق و درست می دیگر: هر عملی که پیامبر

حسوب رو اگر عبادتی انجام داده است، انجامِ آن عمل براي همه عبادت م از این
شود و اگر عملی را از روي عادت انجام داده است، انجام آن عمل براي دیگران  می

 باشد. ست و حرام نمی نیز عادي
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يب هر�رةَ  -١٢٥٤
َ
اَل رسوُل اهللاِ  عن أ

َ
َياِم َ�ْعَد َرَمَضاَن َشْهرُ : «قاَل: ق َضُل الصِّ

ْ
اهللاِ  أف

ْيلِ 
َّ
الَةِ َ�ْعَد الَفِر�َضِة َصالَةُ الل َضُل الصَّ

ْ
 )1(]روایت مسلم[ ».الُمَحرَُّم، وَأف
ي  بهترین روزه پس از روزه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

رمضان، روزه گرفتن در ماه اهللا، محرّم است؛ و بهترین نماز پس از نماز فرض، نماز 
 ».باشد شب می

ْم يَُ�ِن انلَّيِبُّ  &وعن اع�شةَ  -١٢٥٥
َ
ت: ل

َ
ال

َ
إنَُّه  ق

َ
رَثَ ِمْن َشْعَباَن، ف

ْ
يَُصوُم ِمْن َشْهٍر أ�

ُه.
َّ
 اَكَن يَُصوُم َشْعَباَن لُك

لِيالً.
َ
 )2(]متفق علیه[ و� روايٍة: اَكَن يَُصوُم َشْعَباَن إِال ق

ماه شعبان روزه  ي اندازه هیچ ماهی را به پیامبرگوید: می &عایشه ترجمه:
 گرفت. ماه شعبان را روزه می -ترِ یا بیش -چون همه گرفت؛  نمی

را روزه  ي آن جز اندکی از ماه شعبان، همهو در روایتی دیگر آمده است: 
 گرفت. می

نَُّه أىت رسوَل اهللا -١٢٥٦
َ
َها: � ْو َ�مِّ

َ
يَبَة ابَلاِهليَِّة َعن أبيَها أ تَ  وعن ُ�ِ

َ
أ
َ
َق ف

َ
اُه ُ�مَّ انَطل

ُ َوهيئَُتهُ  -َ�ْعَد َسَنٍة 
ُ

َْت َحاهل ْد َ�َغ�َّ
َ
اَل:  -َوق

َ
ِ�؟ ق

ُ
؟ »َوَمْن أنَْت «َ�َقاَل : يَا رسوَل اهللا أَما َ�ْعرِف

اَل: 
َ
ِل. ق وَّ

َ
ِي ِجْئُتك اعم األ

َّ
نَا ابلاِه�ُّ اذل

َ
اَل: أ

َ
ْنَت َحَسَن «ق

ُ
ْد ك

َ
ََك، َوق اَل: َما » ْيَئِة؟!إهلَ�َما َ��َّ

َ
ق

ُت 
ْ
ل

َ
ْيٍل. َ�َقاَل رسوُل اهللاِ  أ�

َ
ارقُتَك إِال بِل

َ
 ُمْنُذ ف

ً
بَْت َ�ْفَسَك!: «َطَعاما اَل: » َعذَّ

َ
ُصْم «ُ�مَّ ق

 ِمْن لُكِّ َشْهرٍ 
ً
رْبِ، َو�َوما

اَل: » َشْهَر الصَّ
َ
ةً، ق وَّ

ُ
إنَّ يِب ق

َ
اَل: زِْدِ�، ف

َ
اَل: »ُصْم يَْوَمْ� «ق

َ
اَل: زِْدِ�، ق

َ
؛ ق

َة �يَّا«
َ
الث

َ
اَل: »مٍ ُصْم ث

َ
اَل: زِْدِ�، ق

َ
ُصْم ِمَن احُلُرم َواترْك، ُصْم ِمَن احُلُرِم َواتُرْك ، ُصْم ِمَن «؛ ق

َها.». احُلُرِم َواتُركْ 
َ
ها، ُ�مَّ أْرَسل َضمَّ

َ
اَل بأصابِِعه اثلَّالِث ف

َ
 )3([روایت ابوداود] وق

 آمده است. (مترجم)] 1175ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1163صحیح مسلم، ش:  )1(
 ).1156، 782؛ و صحیح مسلم، ش: (1970صحیح بخاري، ش:  )2(
 .526ش:  /ی داود، از آلبانی؛ و ضعیف أب5087ر.ك: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )3(
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و نزد روایت شده است که ا -یا از عمویش -ي باهلی از پدرش  از مجبیه ترجمه:
ي او  آمد؛ سپس بازگشت و پس از یک سال در حالی که شکل و قیافه اهللا رسول

یاب شد و عرض کرد: اي  شرف کلی دگرگون شده بود، به حضور پیامبر به
گفت: من، همان مرد باهلی » تو کیستی؟«شناسی؟ فرمود:  خدا! آیا مرا نمی رسول

تر و  اي؟ تو که شاداب مه تغییر کردهه چرا این«هستم که پارسال نزدت آمدم. فرمود: 
ها غذا  که از شما جدا شدم، فقط شب پاسخ داد: از زمانی» تر بودي! قیافه خوش
ماه صبر و «سپس افزود: » اي! خود را عذاب داده«فرمود:  اهللا ام. رسول خورده

گفت: مقدارش ». و نیز یک روز از هر ماه را روزه بگیر -یعنی ماه رمضان -شکیبایی 
». دو روز از هر ماه را روزه بگیر«تر کنید؛ زیرا من توانایی دارم. فرمود:  را برایم بیش

گفت: ». سه روز از هر ماه را روزه بگیر«فزایید. فرمود: یعرض کرد: مقدارش را برایم ب
را روزه بگیر (و  )1(هاي حرام بخشی از ماه«سه بار فرمود:  تر. پیامبر از این هم بیش

و باز و بسته کردن سه  ،ي دست و با اشاره .»در سایر روزها را) ترك کنروزه گرفتن 
از هر ماه حرام، سه روز روزه بگیرد و سه روز تا از انگشتان مبارك، نشان داد که 

 روزه نگیرد.
 شرح
هایی پرداخته است که روزه گرفتن در  مؤلف در این باب به بیان روزها و ماه

گفته  &گونه که عایشه ها، ماه شعبان است؛ همان ین ماهباشد؛ یکی از ا ها سنت می آن
رو شایسته است که  گرفت. از این ترِ این ماه را روزه می همه یا بیش است: پیامبر

 ها روزه بگیرد. ، در ماه شعبان بیش از سایر ماهاهللا پیروي از رسول انسان به
هاي  سنتي  ه منزلهروزه گرفتن در شعبان باند: حکمتش، این است که  علما گفته

 خوانَد. ست که انسان پیش از نمازهاي فرض می اي راتبه
ست که روزه گرفتن در آن، فضیلت فراوانی  هایی ماه اهللا، محرّم نیز یکی از ماه

حجه و صفر قرار ال هاي ذي ست که در بین ماه دانید که ماه محرم، همان ماهی دارد. می
ي  بهترین روزه پس از روزه«م فرموده است: ي محر ي روزه درباره دارد. پیامبر

 الحجه. [مترجم] القعده و ذي هاي حرام عبارتند از: محرم، رجب، ذي ماه )1(
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ي محرم در روزهاي  بهتر است که روزه». رمضان، روزه گرفتن در ماه اهللا، محرّم است
 تاسوعا، عاشورا و نیز در یازدهمین روزِ این ماه باشد.

گونه که در حدیث این مرد باهلی آمده است: روزه گرفتنِ سه روز از هر  همان
و  گرفت را روزه می سه روز از هر ماه که پیامبر چنان شد؛ همبا ماه، مستحب می

البته ». ي ماه و یا در آخرِ آن برایش مهم نبود که در ابتداي ماه روزه بگیرد یا در میانه
است؛ یعنی روزهاي سیزدهم،  "ایام بیض"بهترین زمان براي روزه گرفتن در هر ماه، 

 چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
ست که روزه گرفتن در آن، اهمیت و فضیلت  یکی از روزهایی "عرفه"روز 

نََة «ي عرفه سؤال شد؛ فرمود:  ي روزه درباره اي دارد؛ زیرا از پیامبر ویژه ُر السَّ يَُ�فِّ
را در   ي روز عرفه، بخشش گناهان سال گذشته و آینده روزه«؛ یعنی: »الَماِضيََة َوابَلاِ�يَةَ 

 شود. ي گناهانِ دو سال محسوب می فارهبه عبارت دیگر: ک». پی دارد
رو  در حدیث مرد باهلی آمده است که وي یک سالِ کامل را روزه گرفت؛ از این

عرض کرد: آمد،  که به حضور پیامبر کلی دگرگون شد و زمانی ي او به شکل و قیافه
من، همان مرد «: پاسخ داد» تو کیستی؟«شناسی؟ فرمود:  خدا! آیا مرا نمی اي رسول

ي سال  خبر داد که همه گاه به پیامبر آن .»باهلی هستم که پارسال نزدت آمدم
این، نشان  »اي! خود را عذاب داده: «فرمود اهللا گذشته را روزه گرفته است. رسول

دهد که در شریعت اسالم، انسان نباید خودش را عذاب دهد یا خویشتن را به  می
 فرماید: اهللا متعال میکاري وادارد که توانش را ندارد؛ زیرا 

ا﴿ ُ ٱ َعُل َ�فۡ  مَّ    ]١٤٧:  النساء[               ﴾َوَءاَمنُتمۡ  ُ�مۡ َشَكرۡ  إِن بَِعَذابُِ�مۡ  �َّ
 گزار باشید و ایمان بیاورید، اهللا را با عذاب شما کاري نیست.اگر سپاس

*** 
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 الحجه ذي

اَل رسول اهللا $عن ابن عباٍس  -١٢٥٧
َ
اَل: ق

َ
الُِح �ِيَها : «ق َما ِمْن �يَّاٍم، الَعَمُل الصَّ

يَّام
َ
 اهللاِ ِمْن هِذهِ األ

َ
؛ يع�: أياَم العرش. قالوا: يَا رسوَل اهللاِ، َوال اجِلَهاُد يف َسبيِل »أَحبُّ إىِل

اَل: 
َ
 رَ «اهللاِ؟ ق

َّ
ْم يَرِْجْع ِمْن َذلَِك َوال اجِلَهاُد يِف َسبِيِل اهللاِ، إِال

َ
ل
َ
ُجٌل َخَرَج بَِنْفِسِه َوَماهِلِ، ف

 )1([روایت بخاري] ».�يَِشءٍ 
هیچ روزي نیست که انجامِ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $ابن عباس ترجمه:

ي نخست  یعنی دهه -ي این روزها  اندازه به نزد اهللا متعال عمل نیک در آن
خدا! حتی جهاد در راه اهللا؟  گفتند: اي رسول». شدمحبوب و پسندیده با -الحجه ذي

حجه برابري  ي نخست ذي (نیز با کارهاي نیک دهه حتی جهاد در راه اهللا«فرمود: 
 ها یک از این که کسی با جان و مالش در راه اهللا بیرون شود و هیچ ؛ مگر اینکند) نمی

 )2(».را برنگرداند
*** 

 .969صحیح بخاري، ش:  )1(
 . [مترجم]یعنی در راه اهللا کشته شود و جان و مالش را در این راه، فدا کند )2(
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 عاشورا

يب قتادةَ  -١٢٥٨
َ
اَل: ُسئَِل رسوُل اهللا عن أ

َ
اَل:  ق

َ
َة، ق

َ
ُر «عن َصوِم يَْوِم َعَرف يَُ�فِّ

َنَة الَماِضَيَة َوابَلا�َِيةَ   )1([روایت مسلم] ».السَّ
عرفه سؤال شد؛ روزِ ي  ي روزه بارهدر اهللا از رسول گوید: می ابوقتاده ترجمه:

 ».ي گناهان سال گذشته و آینده است کفاره«فرمود: 

[متفق  َصاَم يَوَم اعشوراَء وَأَمَر بِِصياِمِه. : أنَّ رسوَل اهللا$وعن ابن عباٍس  -١٢٥٩
 )2(علیه]

روز عاشورا (=دهم محرم) را روزه  اهللا گوید: رسول می $ابن عباس ترجمه:
 گرفت و به روزه گرفتنِ آن فرمان داد.

يب قت -١٢٦٠
َ
ُر «ُسئَِل َ�ْن ِصياِم يَْوِم اَعُشوراَء، َ�َقاَل:  أنَّ رسول اهللا ادةَ وعن أ يَُ�فِّ

َنَة الَماِضَيةَ   )3([روایت مسلم] ».السَّ
سؤال  عاشوراي روزِ  ي روزه درباره اهللا گوید: از رسول می ابوقتاده ترجمه:
 ».استي گناهان سال گذشته  کفاره«شد؛ فرمود: 

اَل رسول اهللا $وعن ابن عباٍس  -١٢٦١
َ
اَل: ق

َ
ُصوَمنَّ : «ق

َ
ابٍل أل

َ
 ق

َ
نِئْ بَِقيُت إىِل

َ
ل

 )4([روایت مسلم] ».اتلَّاِسعَ 
اگر سالِ آینده زنده باشم، «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:

 ».گیرم روزه مینیز حتماً روز تاسوعا (=نُهم محرم) را 
*** 

 .1162صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1130م، ش: ؛ و صحیح مسل2004صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1162صحیح مسلم، ش:  )3(
 .1134صحیح مسلم، ش:  )4(

                                           



 شش روز از ماه شوال مستحب بودن روزه گرفتنِباب:  -228

يب أيوٍب  -١٢٦٢
َ
اَل :  أنَّ رسول اهللا عن أ

َ
 ِمْن «ق

ً
َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُ�مَّ أْ�َبَعُه ِسّتا

ْهرِ  ِصَياِم ادلَّ
َ
 )1([روایت مسلم] ».َشوَّاٍل، اَكَن ك
هرکه ماه رمضان را روزه بگیرد «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوایوب ترجمه:

ي سال را روزه گرفته  ز ماه شوال را نیز روزه بدارد، گویا همهو سپس شش روز ا
 ».است

 شرح
ها  در این سه باب، به بیان روزهایی پرداخته که روزه گرفتن در آن /مؤلف

هیچ «فرموده است:  حجه؛ زیرا پیامبر ي نخست ذي سنت است؛ از جمله: دهه
یعنی  -ي این روزها  اندازه روزي نیست که انجامِ عمل نیک در آن نزد اهللا متعال به

 ».محبوب و پسندیده باشد -الحجه ي نخست ذي دهه
عمل نیک، شاملِ نماز، صدقه، روزه، ذکر، تکبیر، تالوت قرآن، نیکی به پدر و 

ي  شود؛ همه ي رحم، نیکی به مردم و همسایگان و سایر کارهاي نیک می مادر، صله
روزي در طول سال وجود ندارد که  ست؛ اما هیچ اي ها کارهاي نیک و پسندیده این

حجه فضیلت  ي انجام کارِ نیک در ده روزِ نخست ذي اندازه انجام کارِ نیک در آن، به
حتی «خدا! حتی جهاد در راه اهللا؟ فرمود:  گفتند: اي رسول #داشته باشد. اصحاب

ر کند)؛ مگ حجه برابري نمی ي نخست ذي جهاد در راه اهللا (نیز با کارهاي نیک دهه
 ».ها را برنگرداند یک از این که کسی با جان و مالش در راه اهللا بیرون شود و هیچ این

گر فضیلت انجامِ کارهاي نیک از جمله روزه و دیگر اعمال  این حدیث، بیان
دهد که جهاد در راه اهللا  و نیز نشان می باشد حجه می ي اول ذي شایسته، در دهه

پرسیدند: حتی جهاد در  از پیامبر #رو صحابه نمتعال، از برترین کارهاست؛ از ای
 کند؟ ي نمیبرحجه انجام شود، برا ي نخست ذي راه اهللا نیز با کارِ نیکی که در دهه

اي که از کارهاي نیک  گر یک استثناست؛ یعنی تنها عمل شایسته این حدیث بیان
با جان و مالِ باشد، این است که انسان  حجه برتر می شده در ده روزِ اول ذي انجام

 .1164صحیح مسلم، ش:  )1(
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سان  خود، یعنی با سالح و سواريِ خویش در راه اهللا جهاد کند و کشته شود و بدین
هم جانش را در راه اهللا فدا کند و هم مالش را دشمن بگیرد؛ چنین کسی، برترین 

ي اول  در راه اهللا متعال است و عملش بر کارهاي نیکی که در دهه   مجاهد و رزمنده
ود، برتري دارد و اگر چنین سعادتی در این ایام خجسته نصیبِ ش حجه انجام می ذي
 تري خواهد داشت. فضیلت بیشاي شود، روشن است که  بنده

 ابوقتادهروزه گرفتن در روزهاي عرفه و عاشورا نیز سنت است؛ بدین دلیل که 
هان ي گنا کفاره«ي روزِ عرفه سؤال شد؛ فرمود:  ي روزه درباره اهللا گوید: از رسول می

ست که تمام شده و منظور از  منظور از سالِ گذشته، سالی ».سال گذشته و آینده است
ست که پیشِ رو قرار دارد؛ زیرا روز عرفه در آخرینِ ماه سالِ  سالِ آینده، سالی

 باشد. ي گناهانِ دو سال می ي روز عرفه، کفاره ست. لذا روزه قمري
ي  کفاره«روزِ عاشورا سؤال شد؛ فرمود: ي  ي روزه درباره اهللا از رسولچنین  هم

تر  ي عرفه کم ي آن، از پاداشِ روزه لذا اجر و ثوابِ روزه». گناهان سال گذشته است
باشد. با این حال شایسته است که انسان، هم روز عاشورا (=دهم محرم) را روزه  می

سالِ آینده زنده اگر «فرمود:  بگیرد و هم روزِ تاسوعا یا نُهم محرم را؛ زیرا پیامبر
فرمان داده است  پیامبر ».گیرم باشم، حتماً روز تاسوعا (=نُهم محرم) را نیز روزه می

که براي مخالفت با یهودیان، روز قبل یا بعد از عاشورا را نیز روزه بگیریم؛ زیرا 
ست که اهللا متعال در آن، موسی و پیروانش را نجات داد و فرعون و  عاشورا، روزي

ي این نعمت بزرگ که اهللا متعال  شکرانه رو یهودیان به را غرق کرد؛ از این فرعونیان
سپاهیان خود را نجات داد و سپاهیان شیطان را به هالکت رساند، این روز را روزه 

پس از هجرت به مدینه، مشاهده کرد که یهودیان روز عاشورا را  گرفتند. پیامبر می
ست که اهللا متعال  ید. گفتند: عاشورا، روزيگیرند؛ سببش را از آنان پرس روزه می

و قومش را نجات داد و فرعون و فرعونیان را غرق کرد؛ لذا این روز را  موسی
 بُِموىَس «فرمود:  اهللا گیریم. رسول ي این نعمت روزه می شکرانه به

َ
ْو�

َ
َحقُّ َوأ

َ
َ�نَْحُن أ

و  آري؛ پیامبر». تریم دیکنزسزاوارتر و ما، از شما به موسی «یعنی:  )1(؛»ِمنُْ�مْ 

 عنهما. اهللا عباس رضی نقل از ابن به 1130)؛ و مسلم، ش: 4737، 3943صحیح بخاري، ش: ( )1(
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گونه که اهللا  ترند؛ همان و دیگر مؤمنان این امت، به پیامبران گذشته نزدیک #صحابه
 فرماید: متعال می

وۡ  إِنَّ ﴿    
َ
ِينَ  هِيمَ َ�ٰ �ِإِبۡ  �َّاِس ٱ َ� أ َبُعوهُ ٱ لَ�َّ ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱ َذاَوَ�ٰ  �َّ َّ�  ْۗ ُ ٱوَ  َءاَمُنوا  َوِ�ُّ  �َّ

ۡ ٱ    ]٦٨: آل عمران[  ﴾٦٨ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
به ابراهیم، کسانی هستند که از او پیروي کردند و (نیز) این پیامبر و آنان  سزاوارترین مردم

 .اند. و اهللا یار و کارساز مومنان استکه ایمان آورده

سزاوارتر است؛ زیرا یهودیان به موسی،  ، از یهود به موسیاهللا لذا رسول
روز عاشورا روزه  اهللا السالم کفر ورزیدند. بنابراین رسول عیسی و محمد علیهم

ي آن فرمان داد و براي مخالفت با یهود که تنها روز عاشورا  گرفت و مردم را به روزه
گیرند، امر فرمود که روز قبل یا بعد از عاشورا را نیز با آن، روزه بگیریم؛  را روزه می

رو برخی از  دهم و یازدهمِ این ماه. از این یعنی: روزهاي نهم و دهم محرم یا روزهاي
 اند: بندي کرده ي عاشورا را در سه مورد تقسیم روزه /القیم علما مانند ابن

که هم عاشورا و هم تاسوعا را روزه بگیریم؛ در این سه مورد، این گزینه  این -1
 از همه برتر است.

ین مورد، نسبت که هم عاشورا و هم روز یازدهم محرم را روزه بگیریم؛ ا این -2
 تري دارد. ي نخست، فضیلت کم به گزینه

که فقط عاشورا را روزه بگیریم؛ برخی از علما روزه گرفتنِ عاشورا  این -3
به مخالفت با یهود دستور داده است. و  اهللا اند؛ زیرا رسول تنهایی را مکروه دانسته به

 اند که ایرادي ندارد. شماري دیگر از علما، گفته
گونه که  هاي سنت، روزه گرفتنِ شش روز از ماه شوال است؛ همان زهاز دیگر رو

هرکه ماه رمضان را روزه «فرمود:  آمده که پیامبر در حدیث ابوایوب انصاري
ي سال را روزه  بگیرد و سپس شش روز از ماه شوال را نیز روزه بدارد، گویا همه

: سببش، این است که اند علما در توضیح و تفسیر این حدیث گفته». گرفته است
کند و شش روز  پاداش هر نیکی ده برابر است؛ لذا ماه رمضان با ده ماه برابري می

باشد. بنابراین سنت است که انسان پس از  میشوال با شصت روز که معادلِ دو ماه 
ي رمضان، شش روز از شوال را هم روزه بگیرد. البته باید دانست که  تمام کردن روزه

جا بیاورد و سپس  را به ي رمضان، قضایی دارد، باید ابتدا قضاییِ آن روزه اگر کسی، از
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شود؛  شش روزِ شوال را روزه بگیرد؛ و گرنه از این اجر و ثواب بزرگ، برخوردار نمی
هرکه ماه رمضان را روزه بگیرد و سپس شش روز از ماه «فرمود:  اهللا زیرا رسول

لذا کسی که بیست و ». ال را روزه گرفته استي س شوال را نیز روزه بدارد، گویا همه
نه یا بیست و هشت روز از رمضان را روزه گرفته است، ابتدا باید قضاییِ آن را ادا 

ي سنت، روزه بگیرد تا از پاداش یک سال روزه  کند و سپس شش روز به نیت روزه
ي شوال  کند که یک روز پس از عید فطر، روزه ست: فرقی نمی گفتنیبرخوردار شود. 

چنین تفاوتی ندارد که این شش روز را پشت  را آغاز کنید یا دو یا سه روز بعد؛ هم
سر هم روزه بگیرید یا به صورت پراکنده؛ اما اگر کوتاهی کنید و ماه شوال تمام شود، 

ي مانند بیماري یا عذر سبب بهکه این تأخیر  رسد؛ مگر این چنین ثوابی به شما نمی
؛ لذا کسی که به انگاري باشد، نه از روي سهل هانه براي زنانمسافرت یا عادت ما

قعده  تواند شش روز از شوال را روزه بگیرد و قضایش را در ماه ذي عذر شرعی نمی
 کند، امید است که از این ثواب برخوردار شود. واهللا اعلم. ادا می

*** 
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يب -١٢٦٣
َ
، َ�َقاَل:  أنَّ رسول اهللا  قتادةَ عن أ نَْ�ِ

ْ
َذلَِك يَوٌم «ُسئَِل َ�ْن َصوِم يَْوِم االث

َّ �ِيهِ  نِْزَل يلَعَ
ُ
ْو أ

َ
ُت �ِيِه، َو�َوٌم بُِعْثُت، أ  )1([روایت مسلم] ».ُودِلْ

ي روزِ دوشنبه سؤال  ي روزه درباره اهللا گوید: از رسول می ابوقتاده ترجمه:
ست که برانگیخته شدم یا  ست که در آن به دنیا آمدم و روزي روزيآن، «شد؛ فرمود: 

 ».ست که در آن بر من وحی شد روزي

يب هر�رةَ  -١٢٦٤
َ
اَل:  َعن رسول اهللا وعن أ

َ
نَْ�ِ «ق

ْ
ْ�َماُل يَوَم االث

َ
ُ�ْعَرُض األ

ِحبُّ أْن ُ�ْعَرَض َ�َمِ� وَأنَا َصائِمٌ 
ُ
أ
َ
ا روایت کرده و [ترمذي، این حدیث ر ».َواخَلِميِس، ف

باشد؛ مسلم نیز این حدیث را بدون ذکر روزه روایت  گفته است: حدیثی حسن می
 )2(کرده است.]
اعمالِ (مردم) در روز دوشنبه و « فرمود: اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

به اهللا  -شود. لذا دوست دارم اعمالم در حالی  عرضه می -به اهللا متعال -شنبه  پنج
 ».عرضه گردد که روزه هستم -لمتعا

ت: اَكَن رسوُل اهللا &وعن اع�شةَ  -١٢٦٥
َ
ال

َ
نَْ�ِ َواخَلِميس. ق

ْ
 َ�َتَحرَّى َصوَم االث

 )3(باشد.] [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می
بند  شنبه پاي ي روز دوشنبه و پنج به روزه اهللا سولگوید: ر می &عایشه ترجمه:

 .بود
*** 

 .1162صحیح مسلم، ش:  )1(
یت مسلم در صحیح وي ؛ روا596ش:  /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی2595صحیح الجامع، ش:  )2(
 آمده است. 2565ي  شماره به
 .2224ش:  /؛ و صحیح النسائی، از آلبانی949؛ و إرواء الغلیل، ش: 4897صحیح الجامع، ش:  )3(
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ي هر ماه، در ایام بیض، یعنی سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه  برترین روزه
؛ استباشد و گفته شده که ایام بیض، روزهاي دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم ماه  می

 .باشد میاما نظر درست و مشهور، همان دیدگاه نخست 

يب هر�رةَ عَ وَ  -١٢٦٦
َ
ِة �يَّاٍم ِمْن لُكِّ َشْهٍر،  قاَل: أْوَصاِ� َخلِي� ن أ

َ
الَث

َ
بِِصَياِم ث

ْبَل أْن أنَاَم.
َ
وتَِر �

ُ
ىَح، وَأْن أ َعيَت الضُّ

ْ
 )1([متفقٌ علیه] َوَر�

ي سه روز از هر ماه و  مرا به روزه گوید: دوست عزیزم می ابوهریره ترجمه:
 که بخوابم، سفارش فرمود. ندن وتر پیش از آندو رکعت نماز چاشت و خوا

يب ادلرداءِ  -١٢٦٧
َ
اَل: أوصاِ� َحبِييِب  وعن أ

َ
ْن أَدَ�ُهنَّ َما ِعشُت: بِِصَياِم  ق

َ
بَِثالٍث ل
وتَِر.

ُ
ىَح، و�ِأْن ال أنَاَم َحىتَّ أ ِة �يَّاٍم ِمْن لُكِّ َشْهٍر، َوَصالَةِ الضُّ

َ
الث

َ
 )2([روایت مسلم] ث

سه کار سفارش فرمود که تا زنده مرا به  حبیبمگوید:  می اءابودرد ترجمه:
که نماز  ایني سه روز از هر ماه و نماز چاشت و  روزهکنم:  ها را ترك نمی باشم، آن

 وتر را پیش از خواب بخوانم.

اَل رسول اهللا $وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٢٦٨
َ
اَل: ق

َ
ِة : «ق

َ
الَث

َ
َصْوُم ث

هِ �يَّاٍم ِمْن لُكِّ 
ِّ
ْهِر لُك  )3([متفقٌ علیه] ». َشْهٍر َصْوُم ادلَّ

ي سه  روزه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:
 ».ي سال است ي همه روز از هر ماه، روزه

 

ي  شماره تر به . این حدیث پیش721)؛ و صحیح مسلم، ش: 1981، 1178صحیح بخاري، ش: ( )1(
 آمده است. 1146

 .722صحیح مسلم، ش:  )2(
 1159؛ و صحیح مسلم، ش: 1975یح بخاري، ش: صح )3(
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لْت اع�شةَ  -١٢٦٩
َ
اَن رسول اهللا&وعن ُمعاذة العدو�ة �نَّها َسأ

َ
يَُصوُم ِمْن لُكِّ  : أ�

ْم يَُ�ْن ُ�َبايِل ِمْن َشْهٍر 
َ
ْت: ل

َ
ال

َ
ْهِر اَكَن يَُصوُم؟ ق ُت: ِمْن أيِّ الشَّ

ْ
ْت: َ�َعْم. َ�ُقل

َ
الَثة �يَّاٍم؟ قال

َ
ث

ْهِر يَُصوُم.  )1([روایت مسلم] أيِّ الشَّ
پرسید: آیا  &ي عدوي روایت است که وي از عایشه معاذه از ترجمه:

معاذه  -پاسخ داد: بله.  &عایشه گرفت؟ سه روز از هر ماه روزه می اهللا رسول
برایش «فرمود:  &گرفت؟ عایشه پرسیدم: چه روزهایی از ماه، روزه می -گوید: می

 ».مهم نبود که چه روزهایی از ماه، روزه بگیرد

يب ذرٍّ  -١٢٧٠
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
الََث : «ق

َ
ُصْم ث

َ
، ف

ً
الَثا

َ
ْهِر ث إَِذا ُصْمَت ِمَن الشَّ

َة، ةَ  َعرْشَ َْس َعرْشَ َة، ومَخَ [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است:  ».وَأْرَ�َع َعرْشَ
 )2(باشد.] حدیثی حسن می

هرگاه قصد روزه گرفتن سه روز «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوذر ترجمه:
 ».از ماه را داشتی، روزهاي سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم را روزه بگیر

َحانوعن قتا -١٢٧١
ْ
اَل: اَكَن رسوُل اهللا دة بن ِمل

َ
يَأُمُرنَا بِِصَياِم �يَّاِم ابلِيِض:  ق

َة. َْس َعرْشَ َة، ومَخَ ةَ، وَأْرَ�َع َعرْشَ الَث َعرْشَ
َ
 )3([روایت ابوداود] ث

ي ایام بیض، یعنی  ما را به روزه اهللا وید: رسولگ می قتاده بن ملحان ترجمه:
 داد. اه فرمان میسیزدهم، چهاردهم و پانزدهمِ م

اَل: اَكَن رسوُل اهللاِ  $وعن ابن عباٍس  -١٢٧٢
َ
ال ُ�ْفِطُر �يَّاَم ابلِيِض يف َحرَضٍ َوال  ق

 )4([روایت نسائی با اسناد حسن] َسَفٍر.

 .1160صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2279ش:  /؛ و صحیح النسائی، از آلبانی1028؛ و صحیح الترغیب، ش: 673صحیح الجامع، ش:  )2(
 .150ش:  /نگا: ضعیف النسائی، از آلبانی ضعیف است؛ )3(
را  آورده و آن 580ي  شماره حیحۀ، بهابتدا این حدیث را در السلسلۀ الص /آلبانی ضعیف است؛ )4(

ضعیف  2344حسن دانسته است؛ اما سپس از این نظر برگشته و این حدیث را در ضعیف النسائی، ش: 
 قلمداد کرده است.
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در ایام بیض، در سفر و حضر روزه  اهللا وید: رسولگ می $عباس ابن ترجمه:
 .خورد گرفت و نمی می

 شرح
شنبه  اب به فضیلت روزه گرفتن در روزهاي دوشنبه و پنجدر این دو ب /مؤلف
 سه روز از هر ماه پرداخته است. نگرفت و نیز روزه

ست که در  آن، روزي«ي دوشنبه سؤال شد؛ فرمود:  ي روزه درباره اهللا از رسول
ست که در آن بر من وحی  ست که برانگیخته شدم یا روزي آن به دنیا آمدم و روزي

نیز در روز دوشنبه بوده است. آن بزرگوار در روز  اهللا : وفات رسولست گفتنی». شد
االول بوده  توان گفت که تولدش در دوازدهم ربیع دوشنبه به دنیا آمد؛ اما قاطعانه نمی

است یا در روز و ماه دیگري؛ اما مسلّم است که آن بزرگوار در روز دوشنبه به دنیا 
 وحی شد، روز دوشنبه بود. ل اهللاچنین نخستین بار که بر رسو آمد. هم

بر من «که فرمود:  یا این» برانگیخته شدم«فرمود:  اهللا راوي شک دارد که رسول
پیش از » علَق«ي  ؛ این دو با هم تفاوت دارد؛ زیرا قرآن، یعنی ابتداي سوره»وحی شد

نزول این به رسالت، بر آن بزرگوار نازل گردید و با  بعثت یا برانگیخته شدنِ پیامبر
که همان رسالت است، با نزولِ ، به مقام نبوت رسید؛ اما بعثت آیات، محمد

هاي بزرگ و واالیی در  آغاز شد. در هر حال، روز دوشنبه مناسبت» مدثر«ي  سوره
و نیز نزول وحی بر نبی رحمت یا بعثت آن  خود داشته است: والدت پیامبر

 بزرگوار به سوي مردم.
فتن سه روز از هر ماه نیز احادیثی وجود دارد که از آن جمله ي روزه گر درباره

هر یک از  اشاره کرد که پیامبر #توان به حدیث ابوهریره، ابودرداء و ابوذر می
 ها را جداگانه به روزه گرفتن سه روز از هر ماه سفارش فرمود. این

ماه، ي سه روز از هر  روزه«فرمود:  $چنین به عبداهللا بن عمرو بن عاص هم
باشد و هرکه سه روزه از هر  ؛ زیرا پاداش نیکی، ده برابر می»ي سال است ي همه روزه

ي سال را  ماه را روزه بگیرد، گویا سی روز، روزه گرفته است که با این حساب، همه
 گیرد. می دربر
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ها را به روزه گرفتن سه روز از هر ماه سفارش نمود؛ اما معین  این اهللا رسول
چنین به  روزهاي سیزدهم، چهاردهم و پانزدهمِ ماه را روزه بگیرند؛ همنفرمود که 

 ها سفارش کرد که روزانه نماز چاشت بخوانند. این
ي یک نیزه، یعنی حدود بیست  اندازه وقت نمازِ چاشت از باال آمدن خورشید به

ه شود و تا اندکی پیش از زوالِ آن، یعنی حدود د دقیقه پس از طلوع آفتاب آغاز می
 دقیقه قبل از زوال، ادامه دارد و خواندنِ در تمام روزها، سنت است؛ زیرا پیامبر

در بدن انسان ». هر روز در برابر هر مفصل انسان، یک صدقه الزم است«فرمود: 
سیصد و شصت مفصل وجود دارد؛ لذا هر انسانی باید روزانه سیصد و شصت صدقه 

گفتن، یک صدقه  اهللا" "سبحانهر «یست؛ بلکه ي مالی ن بدهد؛ اما صدقه، الزاماً صدقه
 گفتن، یک صدقه است؛ "إالاهللا ال�"گفتن، یک صدقه است؛ هر  "احلمدهللا"است؛ هر 

ست؛ هر نهی از  اي گفتن، یک صدقه است؛ هر امر به معروف، صدقه اكرب" "اهللاهر 
یا ماشین و اگر به کسی کمک کنید که بارِ خود را روي چارپا ». ست اي منکر، صدقه

بستري با همسر نیز یک صدقه  خود بگذارد، این هم یک صدقه است؛ حتی هم
ها، خواندن دو رکعت  ي این و به جاي همه«فرمود:  اهللا رسولشود.  محسوب می

ست  یعنی براي اداي سیصد و شصت صدقه در روز، کافی )1(».ست نماز ضحی کافی
نیکی که انجام دهید، عملِ افزون  که دو رکعت نماز چاشت بخوانید و سایر کارهاي

 آید. شمار می بر وظیفه یا عملِ نافله به
این بود که پیش از  $به ابوهریره و ابودرداء اهللا سومین سفارش رسولو اما 

ترسد آخر شب بیدار نشود.  ست که می براي کسیخواب، نماز وتر را بخوانند؛ این، 
نماز وتر را بخواند؛ اما کسی که  چنین کسی باید احتیاط کند و پیش از خواب،

خواهد آخر شب برخیزد، باید وترش را آخرین نماز خویش قرار دهد؛ این،  می
 آمده است. ست که در سنت پیامبر روشی

ها را سفارش فرمود که پیش از خواب،  از آن جهت این اهللا اند: رسول علما گفته
در ابتداي  کرد؛ زیرا ابوهریره می ها چنین اقتضا نماز وتر را بخوانند که وضعیت آن

 خوابید. بود و در پایان شب می شب مشغول حفظ و فراگیريِ احادیث پیامبر

 آمده است. (مترجم)] 1147و  120ي  شماره تر به . [این حدیث، پیش720صحیح مسلم، ش:  )1(
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توان این سه روز را  ي روزه گفتن سه روز از هر ماه، قابل ذکر است که می درباره
 و نیزي نخست ماه روزه گرفت یا در ده روزِ میانی و یا در ده روزِ آخرِ ماه؛  در دهه

؛ یک روز روزه بگیرید این گنجایش وجود دارد که در ابتداي هر دهه یا در هر هفته
مهم نبود که در ابتداي ماه روزه بگیرد یا در  براي پیامبر«فرمود:  &رو عایشه از این
؛ اما روزه گرفتن در ایام بیض، یعنی در روزهاي سیزدهم، »ي ماه و یا در آخرِ آن میانه

باشد؛ اما  شنبه نیز سنت می ي روز پنج هر ماه برتر است. روزه چهاردهم و پانزدهم
ي هر دو روز فضیلت دارد؛ زیرا  تر است؛ گرچه روزه ي دوشنبه کم فضیلتش از روزه

عرضه  -به اهللا متعال -شنبه  اعمالِ (مردم) در روز دوشنبه و پنج«فرمود:  اهللا رسول
عرضه گردد که روزه  -هللا متعالبه ا -شود. لذا دوست دارم اعمالم در حالی  می

 ».هستم
است که یک روز در میان روزه  ي داوود ست: بهترین روزه، روزه گفتنی

اش را دارد و از این بابت در رنج و مشقت  ست که توانایی گرفت؛ این، براي کسی می
افتد و بدین سبب از سایر کارهاي نیک، از جمله فراگیريِ علم و دانش باز  نمی
رو اگر  هاي دیگري هم وجود دارد که حایز اهمیت است. از این ؛ زیرا عبادتماند نمی

 دارد، نباید زیاد روزه بگیرید. هایی باز می ي نفلی، شما را از چنین عبادت کثرت روزه
*** 



داري افطاري بدهد و نیز  باب: فضیلت کسی که به روزه -231
کسی  نزدش چیزي خورده شود و دعايداري که  فضیلت روزه

 دارِ حاضر و میزبان خورد براي روزه که می

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  عن ز�د بن خادل اجُلَهِ�ِّ  -١٢٧٣
َ
ُ ِمْثُل «ق ، اَكَن هلَ

ً
َر َصائِما َمْن َ�طَّ

ءٌ  ائِِم يَشْ [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و  ».أْجرِهِ، َ�ْ�َ �نَُّه ال ُ�ْنَقُص ِمْن أْجِر الصَّ
 )1(باشد.] ن صحیح میگفته است: حس

داري  هرکه به روزه«فرمود:  وید: پیامبرگ می زید بن خالد جهنی ترجمه:
که چیزي از پاداش  آن رسد؛ بی دار به او می افطاري دهد، اجري مانند اجر روزه

 ».دار کم شود روزه

مِّ ُ�َماَرَة األنصارِ�َّةِ  -١٢٧٤
ُ
ْيَها أنَّ انلَّيِبَّ  &وعن أ

َ
، َدَخَل َعل

ً
ِْه َطَعاما َمْت إيِلَ ، َ�َقدَّ

ِ «َ�َقاَل: 
ُ

 َصائَِمٌة، َ�َقاَل رسول اهللا»يلك
ِّ

ْت: إ�
َ
ْيِه الَمالَئَِ�ُة إَِذا : «؛ َ�َقال

َ
إنَّ الَصائَِم تَُص�ِّ َعل

�َِل ِعْنَدهُ َحىتَّ َ�ْفَرُغوا
ُ
اَل: ». أ

َ
ده [ترمذي، این حدیث را روایت کر ».َحىتَّ �َْشَبُعوا«َوُر�ََّما ق
 )2(باشد.] و گفته است: حدیثی حسن می

اش رفت  به خانه روایت شده است که پیامبر &ي انصاري عماره از ام ترجمه:
عرض کرد: من روزه ». بخور«به او فرمود:  و او، براي آن بزرگوار غذا آورد. پیامبر

از  که خورند، تا زمانی داري که نزد او چیزي می بر روزه«فرمود:  هستم. پیامبر
 -که  تا این: «فرمود پیامبربسا  و چه» فرستند خوردن فارغ شوند، فرشتگان درود می

 ».سیر شوند -خورند افرادي که غذا می

 سعد بن عباد أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ�ٍس  -١٢٧٥
َ

َل، ُ�مَّ  َجاَء إىِل
َ
أ�

َ
َجاَء خِبزُْبٍ َوَزْ�ٍت، ف

َ
ف

اَل انلَّيِبُّ 
َ
َطَر ِعْنَدُ�ُم : «ق

ْ
ْيُ�ُم أ�

َ
ْت َعل

َّ
بَراُر َوَصل

َ
َل َطَعاَمُ�ُم األ

َ
ائُِموَن وَأ� الصَّ

 )3([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».الَمالَئَِ�ةُ 

 .1417ش:  /ماجه، از آلبانی ؛ و صحیح ابن6415صحیح الجامع، ش:  )1(
 .1332ش:  /نگا: السلسلۀ الضعیفۀ، از آلبانی ضعیف است؛ )2(
 .3263ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی6415صحیح الجامع، ش:  )3(
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براي آن  -آمد و سعد  نزد سعد بن عباده گوید: پیامبر می انس ترجمه:
ائُِموَن  أْ�َطَر ِعنَْدُ�مُ «از آن خورد و فرمود:  نان و روغن آورد. پیامبر -بزرگوار الصَّ

بَراُر وََصلَّْت َعلَيُْ�ُم الَمَالئَِ�ةُ 
َ
 )1(.»َوأَ�َل َطَعاَمُ�ُم األ

*** 

داران نزد شما افطار کنند، نیکان غذایتان را بخورند و فرشتگان بر شما درود  روزه« ي دعا: ترجمه )1(
 ».بفرستند

                                           



 کتاب: اعتکاف -9

 باب: فضیلت اعتکاف -232

اَل: اَكَن رسوُل اهللاِ  $عن ابن عمرَ  -١٢٧٦
َ
 َ�ْعَتِكُف الَعرْشَ األَواِخَر ِمْن َرَمَضاَن. ق

 )1([متفقٌ علیه]
 .کرد میاعتکاف  ي پایانیِ رمضان را  دهه اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

اَكَن َ�ْعَتِكُف الَعرْشَ األَواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، َحىتَّ  أنَّ انلَّيِبَّ  &وعن اع�شة -١٢٧٧
َف أْزَواُجُه ِمْن َ�ْعِدهِ.

َ
، ُ�مَّ اْ�َتك

َ
اهُ اُهللا َ�َعاىل

َّ
 )2([متفقٌ علیه] تََوف

نشست  اعتکاف می به ي پایانیِ رمضان را هده د: پیامبرگوی می &عایشه ترجمه:
 کردند. می، او را از دنیا برد؛ و سپس زنانش پس از او اعتکاف که اهللا متعال تا این

يب هر�رةَ  -١٢٧٨
َ
اَل: اَكَن انلَّيِبُّ  وعن أ

َ
ا  ق مَّ

َ
ل
َ
َة �يَّاٍم، ف َ�ْعَتِكُف يف لُكِّ َرَمَضاَن َعرْشَ

 ِ
َّ

.اَكَن الَعاُم اذل
ً
�َن يَْوما َف ِعرْشِ

َ
بَِض �ِيِه اْ�َتك

ُ
 )3(]روایت بخاري[ ي ق

اعتکاف  در هر رمضان ده روز به گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
 نشست؛ اما در سالِ وفاتش بیست روز اعتکاف کرد. می

 شرح
ي  درباره /ست که مؤلف دار، آخرین بابی باب فضیلت افطاري دادن به روزه

هاي اهللا متعال به بندگانش، این  به روزه آورده است. یکی از نعمتمسایل مربوط 
ي تقوا و پرهیزگاري را برایشان مقرر فرموده که  است که تعاون و همکاري در زمینه

دار به فرمان  دار را برشمرد؛ زیرا روزه توان افطاري دادن به روزه از آن جمله می
ب نماید؛ لذا اگر براي اجراي این شریعت، باید افطار کند و در افطار کردن شتا

 .1171؛ و صحیح مسلم، ش: 2025حیح بخاري، ش: ص )1(
 .1172؛ و صحیح مسلم، ش: 2026صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1173؛ و صحیح مسلم، ش: 2044صحیح بخاري، ش:  )3(
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آید؛ از  شمار می به هاي اهللا رهنمود دینی به او کمک شود، این هم یکی از نعمت
داري افطاري دهد، اجري مانند اجر  هرکس به روزه«: ه استفرمود اهللا رو رسول این

 ».دار کاسته شود که چیزي از پاداش روزه آن رسد؛ بی دار به او می روزه
ها  ؛ شماري از آناختالف نظر دارنددار  ي مقدار افطاري دادن به روزه دربارهعلما 

دار با آن  ست که روزه دار، حداقل چیزي منظور از افطاري دادن به روزه اند: گفته
 اش را بگشاید؛ مانندي یک دانه خرما. روزه

ر شود و دار، سی اند: افطاري باید در حدي باشد که روزه برخی دیگر از علما گفته
در طولِ شب به خوردن غذا نیاز پیدا نکند و حتی نیازي به خوردنِ سحري نداشته 

دار افطاري بدهد، حتی  آید که اگر کسی به روزه باشد؛ اما از ظاهرِ حدیث چنین برمی
دار نیز  یابد و از پاداش روزه دار می در حد یک دانه خرما، اجري مانند اجر روزه

 شود. چیزي کاسته نمی
ویژه  داران، به رو شایسته است که انسان در حد توان خود به روزه از این

 داران فقیر و نیازمند افطاري دهد. روزه
به معناي خلوت به موضوع اعتکاف پرداخته است. اعتکاف  /سپس مؤلف

ي  باشد و در دهه گزیدن در مسجد براي تقرب و نزدیکی جستن به اهللا متعال می
اعتکاف   ي آخر رمضان به در دهه وع شده است؛ زیرا پیامبرمشرپایانی رمضان، 

که به او  ي میانی اعتکاف فرمود تا این نشست؛ سپس در طلبِ شبِ قدر، در دهه می
ي پایانیِ  ي آخر رمضان است؛ لذا از آن پس در دهه خبر داده شد که شب قدر در دهه

ان، مبناي شرعی کرد. پس روشن شد که اعتکاف در غیررمض رمضان اعتکاف می
ي ماندنِ خود در مسجد، نیت  اندازه انسان به«ندارد و این دیدگاه برخی از علما که 

چنین اعتکافی را براي امتش مقرر  ، هیچ دلیلی ندارد؛ زیرا پیامبر»اعتکاف کند
نفرموده است؛ نه با گفتارِ خود و نه با کردار خویش؛ یعنی به مردم نفرموده است که 

چنین ثابت نیست که خود نیز  شوید، نیت اعتکاف کنید؛ هم مسجد میهرگاه وارد 
ي پایانیِ رمضان را در جستجوي شب قدر  چنین کرده باشد. آن بزرگوار دهه

هایی از  رو شایسته است که معتکف به کاري جز عبادت نشست؛ از این اعتکاف می به
رخی از علما اشتغال به ؛ حتی بقبیل: نماز، ذکر و قرائت قرآن و امثالِ آن نپردازد

اند: معتکف باید به  و گفته  تحصیل علم را در حالت اعتکاف ناشایست دانسته
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هایی  اي که ذکر شد، بپردازد؛ زیرا زمان اعتکاف به چنین عبادت هاي ویژه عبادت
معتکف نباید جز به ضرورت از مسجد بیرون برود؛ مثالً در شرایطی  اختصاص دارد.

تواند براي خوردن و آشامیدن و نیز  رایش آب و غذا بیاورد، میکه کسی ندارد تا ب
چنین  مسجد بیرون برود. هم زابراي قضاي حاجت یا براي غُسل جنابت و امثالِ آن 

اگر در مسجدي غیر از مسجد جامع اعتکاف کرده است، روز جمعه باید در نماز 
کند. لذا  ع ترك قصد مسجد جام جمعه حاضر شود؛ یعنی مسجد محل اعتکافش را به

هاي  اصل بر این است که معتکف از مسجد بیرون نرود؛ مگر براي ضرورت
 گریزناپذیرِ شرعی یا طبیعی خود.

خواست که او را به سخنان بیهوده مشغول  اگر شخصی نزد معتکف آمد و می
! من معتکفم؛ در مسیر اطاعت و برادرکند، شایسته است که معتکف به او بگوید: 

از بیان حق و حقیقت  یاور من باش و مرا از عبادت باز مدار. اهللا بندگیِ اهللا
هاي  کند؛ پس دلیلی ندارد که از گفتن حق خجالت بکشید. البته نشستن شرم نمی

 اهللا مدت در نزد معتکف یا سخنان اندك در نزد او، ایرادي ندارد؛ زیرا رسول کوتاه
گفت و آنان نیز  و با آنان سخن می پذیرفت اعتکاف زنانش را به حضور می در حالِ

 گفتند. با او سخن می
*** 



 کتاب:حج -10

 باب: وجوب حج و فضیلت آن -233

 فرماید: اهللا متعال می
﴿ ِ َ ٱ فَإِنَّ  َ�َفرَ  َوَمن َسبِيٗ�ۚ  هِ إَِ�ۡ  َتَطاعَ سۡ ٱ َمنِ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ ِحجُّ  �َّاِس ٱ َ�َ  َوِ�َّ  َغِ�ٌّ  �َّ

  ]٩٧: آل عمران[  ﴾٩٧ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ 
جا را دارد، واجب است. و هر کس  حج این خانه براي اهللا بر کسی که توانایی رفتن به آن 

 نیاز است. سر باز زند، بداند که اهللا از جهانیان بی

اَل:  : أنَّ رسوَل اهللا$وعن ابن عمرَ  -١٢٧٩
َ
ٍْس: َشَهاَدةِ أْن ال «ق بُِ�َ اإلْسالَُم ىلَعَ مخَ

اَكةِ، وََحجِّ ابَلْيِت، َوَصْوِم إِال  � الَةِ، َو�يَتاءِ الزَّ اِم الصَّ
َ
ُ، َو�ق

ُ
داً َ�ْبُدهُ َوَرُسوهل اُهللا، وَأنَّ ُ�َمَّ

 )1([متفقٌ علیه] ».َرَمَضانَ 
اسالم بر پنج پایه بنا شده است: «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابنترجمه: 

ي  که محمد، بنده و فرستاده وجود ندارد و اینکه معبود برحقی جز اهللا  گواهی به این
 ».ي ماه رمضان اهللا، و روزه اوست؛ اداي نماز، پرداخت زکات، حج بیت

يب هر�رةَ  -١٢٨٠
َ
اَل: َخَطَبَنا رسول اهللا وعن أ

َ
َرَض «َ�َقاَل:  ق

َ
ْد ف

َ
يَا ��َُّها انلَّاُس، ق

وا ُحجُّ
َ
ْيُ�م احَلجَّ ف

َ
 ؛ َ�َقاَل رَُجٌل: »اُهللا َعل

َ
َت، َحىتَّ ق

َ
َسك

َ
لَّ اَعٍم يَا َرسوَل اهللاِ؟ ف

ُ
. إهلأ�

ً
الثا

َ
ا ث

َما اْسَتَطْعُتمْ : «َ�َقاَل رسوُل اهللا
َ
وََجَبْت، َول

َ
ُت َ�َعْم ل

ْ
ل
ُ
ْو ق

َ
اَل: » ل

َ
ُتُ�ْم؛ «ُ�مَّ ق

ْ
َذُرو� َما تََر�

ةِ ُسؤالِِهْم، َواْختِالَفِهِ  َ ُ�ْم بَِ�رثْ
َ
ْبل

َ
َك َمْن اَكَن �

َ
َما َهل إ�َّ

َ
إَذا أَمْرتُُ�ْم �يَِشٍء ف

َ
ْم ىلَعَ أنْبَِيائِِهْم، ف

َدُعوهُ 
َ
ٍء ف أتُوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم، َو�َِذا َ�َهْيُتُ�ْم َعن يَشْ

َ
 )2([روایت مسلم] ».ف

اي «براي ما سخنرانی کرد و فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
مردي پرسید: اي ». ست؛ پس حج بگزاریدمردم! اهللا متعال حج را بر شما فرض کرده ا

و  1082ي  شماره تر به . [این حدیث پیش16)؛ و صحیح مسلم، ش: 1082، 8صحیح بخاري، ش: ( )1(
 آمده است. (مترجم)] 1214

 آمده است. (مترجم)] 160ي  شماره تر به . [بخشی از این حدیث، پیش1337لم، ش:صحیح مس )2(
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سکوت کرد و آن مرد سه بار  خدا! آیا هر سال (حج، فرض است)؟ پیامبر رسول
گفتم: بله، (هر ساله حج) بر شما  اگر می«فرمود:  اهللا این پرسش را پرسید. رسول

 مرا با همان مسایلی که«؛ سپس افزود: »را نداشتید آنیِ یتوانا ،شماشد و  واجب می
ي مسایلِ ناگفته نپرسید)؛ زیرا  مورد درباره گویم، رها کنید (و سؤال بی براي شما می

هاي گذشته را کثرت سؤال و مخالفت با پیامبرانشان به هالکت رساند. لذا هرگاه  امت
توانید به آن عمل کنید و چون شما  جا که می شما را به انجام کاري دستور دادم، تا آن

 ».م، از آن دوري نماییدرا از چیزي بازداشت
 شرح

در این بخش از کتابش به موضوع وجوب حج و فضیلت آن پرداخته  /مؤلف
 است.

قصد انجام مناسکی که اهللا متعال از طریق کتابش یا از طریق  یعنی به حج،
اجماع مسلمانان، یکی  و به ي خدا شوید بیان فرموده است، رهسپار خانه پیامبرش

 ي اهللا متعال است که: شد. دلیل فرض بودن حج، این فرمودهبا از ارکان اسالم می
﴿ ِ َ ٱ فَإِنَّ  َ�َفرَ  َوَمن َسبِيٗ�ۚ  هِ إَِ�ۡ  َتَطاعَ سۡ ٱ َمنِ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ ِحجُّ  �َّاِس ٱ َ�َ  َوِ�َّ  َغِ�ٌّ  �َّ

  ]٩٧: آل عمران[            ﴾٩٧ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ 
جا را دارد، واجب است. و هر کس سر  ی رفتن به آنحج این خانه براي اهللا بر کسی که توانای

 نیاز است. باز زند، بداند که اهللا از جهانیان بی

شود؛ با  یاد می )1(»الوفود اعم«این آیه، در سال نُهم هجري نازل شد که از آن به  
 فرماید: ي بقره می حج، فرض شد. اهللا متعال در سورهنزول این آیه، 

﴿ ْ وا تِمُّ
َ
ِ  َرةَ ُعمۡ لۡ ٱوَ  جَّ �َۡ ٱ َوأ    ]١٩٦: البقرة[  ﴾ِ�َّ

 .و براي اهللا حج و عمره را به طور کامل به جاي آورید

این آیه در سال ششم هجري نازل گردید و با نزول آن، کامل کردن حج و عمره، 
 97ي  با نزول آیه ،حج آغازِ فرض شد؛ نه آغازِ حج و انجامِ مناسک آن؛ بلکه وجوبِ

 در سال نُهم هجري بود. عمران ي آل سوره

فرستادند.  ها و نمایندگان خود را به حضور پیامبر یعنی سالی که بسیاري از قبایل، هیئت )1(
 [مترجم]
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ِ ﴿فرماید: اهللا متعال می حج این خانه براي «یعنی: ﴾٩٧ تِ يۡ ۡ�َ ٱ ِحجُّ  �َّاِس ٱ َ�َ  َوِ�َّ

ي  که شاملِ همه» بر مردم«یعنی:  ﴾�َّاِس ٱ َ�َ ﴿فرمود: ». اهللا بر مردم واجب است
دهیم و  حج فرمان نمیکه اسالم نیاورد، به گزاردن  شود؛ اما کافر را تا زمانی ها می آن

هم با وجود شرطی که اهللا متعال بیان فرموده  حج تنها بر مسلمانان، واجب است؛ آن

یعنی: حج بر مسلمانی واجب است که تواناییِ  ﴾َسبِيٗ�  هِ إَِ�ۡ  َتَطاعَ سۡ ٱ َمنِ ﴿است: 
تواند خود را به مکه  جا را دارد. لذا حج بر کسی که به سبب فقر نمی رفتن به آن

ست و  جسمی ناتوانِ اما کسی که تواناییِ مالی دارد، امارساند، واجب نیست. و ب
اش وجود ندارد، بر او واجب است که کسی را  امیدي به بهبود یا رفع ناتوانیِ جسمی

 به نیابت از خود به حج بفرستد.
اش وجود دارد، مثالً ناگهان  و اگر امیدي به بهبود وي یا برطرف شدن ناتوانی

 شود، باید تا زمانِ بهبودش منتظر بماند و سپس شخصاً حج بگزارد. ر میبیما
در آن، پنج  را آورده است که پیامبر $سپس مؤلف حدیث عبداهللا بن عمر

ي این حدیث سخن گفتیم و دیگر نیازي به  تر درباره رکن اسالم را برشمرد. پیش
حج را یکی  که پیامبرتکرارِ آن نیست؛ اما شاهد موضوع از این حدیث، این است 

دانید که حج در تمام عمر فقط یک بار واجب است؛ مگر  از ارکان اسالم برشمرد. می
حج،  سؤال شد که آیا که کسی نذر کرده باشد که حج بگزارد؛ زیرا از پیامبر این

گفتم: بله، (هر ساله حج) بر شما واجب  اگر می«همه ساله واجب است؟ فرمود: 
لذا حج در تمام عمر، تنها یک بار واجب  ».ی را نداشتیدین تواناشد و شما، ای می
آید و این، از لطف و عنایت پروردگار متعال  شمار می باشد و افزون بر آن، نافله به می

است؛ زیرا براي مردم دشوار بود که هر سال براي اداي مناسک حج به مکه بروند. 
روز واجب است و اداي  در طول شبانهگانه  ست که اداي نمازهاي پنج این، در حالی

اي یک بار؛ زیرا واجب است که نماز جمعه در یک مسجد برپا  نماز جمعه در هفته
گانه نیز در یک مسجد جمع شوند،  شود و اگر قرار بود که مردم براي نمازهاي پنج

 اي یک بار رو نماز جمعه در هفته شدند؛ از این آن وقت با مشکالت فراوانی مواجه می
 فرض شده است.
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طور روزه؛ و حج در تمام عمر،  زکات نیز در سالی یک بار، واجب است و همین
باشد. این از حکمت و رحمت اهللا متعال است که این فرایض را  یک بار واجب می

 با وضعیت و شرایط بندگانش مقرر فرموده است. بمتناس
شد و شما،  واجب میحج) بر شما  گفتم: بله، (هر سال اگر می«فرمود:  پیامبر
گویم، رها  مرا با همان مسایلی که براي شما می«؛ سپس افزود: »را نداشتید تواناییِ آن

 اهللا اما پس از وفات رسول )».ي مسایلِ ناگفته نپرسید مورد درباره کنید (و سؤال بی
یرا شریعت، کامل ایرادي ندارد که مردم، مسایل شرعی خود را از علما بپرسند؛ ز

انجام  و تحلیل و تحریم یا واجب کردن و نیز برطرف نمودنِ حکم وجوب، به ،شده
شود و با پایان دوران تشریع، احکام  دیگر، حکم جدیدي نازل نمیرسیده است و 

 کنند. شده، تغییر نمی نازل
گونه که  مورد. همان جا باشد؛ نه بی بود که پرسش، باید به اهللا این، منظورِ رسول

 فرماید: اهللا متعال می
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َٔ �َۡ�  َ�  َءاَمنُوا شۡ  َ�نۡ  لُوا

َ
ٓ أ  ] ١٠١: دة املائ[ ﴾ُ�مۡ �َُسؤۡ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  إِن ءَ يَا

ي مسایلی سؤال نکنید که اگر براي شما آشکار شود، باعث ناراحتی شما اي مؤمنان! درباره 
 گردد.می

ه را کثرت سؤال و مخالفت با هاي گذشت امت«بیان فرمود:  اهللا سپس رسول
هاي گذشته همواره از پیامبرانشان سؤال  یعنی امت .»پیامبرانشان به هالکت رساند

به  اسرائیل ببینیم که وقتی موسی توانیم در ماجراي بنی اش را می کردند. نمونه می
زنند را به پیکرِ مقتول ب اي از گوشت آن ها فرمان داد که گاوي را ذبح کنند و قطعه آن

که کار  پرسیدندمورد  هاي بی قدر طفره رفتند و سؤال ها آن تا رازِ قتلش برمال شود، آن
ک نفر بر خودشان دشوار شد. ماجرا از این قرار بود که دو طایفه بر سرِ کشته شدنِ ی

به فرمان  کرد. موسی ها، دیگري را به قتل متهم می ناختالف داشتند و هر یک از آ
و بدون  ،همان ابتدا ها کافی بود که آنستور داد که یک گاو سر ببرند. االهی به آنان د

یافت و به  ترتیب غایله پایان می یک گاو ذبح کنند. بدینهیچ بگومگو و پرسشی، 
  ست؟ چه رنگی این گاو، چگونه گاويرسیدند؛ اما پیاپی پرسیدند:  هدف خویش می

گیري کردند که اهللا متعال بر آنان  تقدر به پرس و جو ادامه دادند و سخ دارد؟ و آن
 سخت گرفت و نزدیک بود که این فرمان را انجام ندهند.
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توانید به آن عمل  جا که می لذا هرگاه شما را به انجام کاري دستور دادم، تا آن«
 ».کنید و چون شما را از چیزي بازداشتم، از آن دوري نمایید

اختالف با کثرت سؤال و هاي گذشته،  عامل هالکت امت که خالصه این
نزول وحی  گونه که گفتم، در دوران ما که با وفات پیامبر پیامبرانشان بود. البته همان

آید، بپرسید؛ زیرا دیگر، حکم  است، هر پرسشی که براي شما پیش می یافته پایان
ولی  کنند. شده، تغییر نمی شود و با پایان دوران تشریع، احکام نازل جدیدي نازل نمی

روي در این  گیري و زیاده مورد، نوعی سخت طرحِ معما و مسایل نامفهوم و بی
َهلََك «: فرموده است باشد که از آن منع شده است؛ زیرا پیامبر می

ُعونَ  ُمتَنَطِّ
ْ
کنند،  گیري می کسانی که (در کارهاي دینی و دنیوي) سخت«یعنی: )1(؛»ال

 فرمود.و این جمله را سه بار تکرار ». شوند هالك می
*** 

اَل: ُسئَِل انلَّيِبُّ  هُ نْ �َ وَ  -١٢٨١
َ
اَل:  ق

َ
َضُل؟ ق

ْ
؛ قيل: ُ�مَّ »إيَماٌن بِاهللاِ َورسوهِلِ «أيُّ الَعَمِل أف

اَل: 
َ
اَل: »اجِلَهاُد يِف َسبِيِل اهللاِ «ماذا؟ ق

َ
 )2([متفقٌ علیه] ».َحجٌّ َمرُبورٌ «؛ �ِيَل: ُ�مَّ َماَذا؟ ق

سؤال شد: برترین عمل چیست؟ فرمود:  پیامبر : ازگوید می ابوهریرهترجمه: 
؛ »جهاد در راه اهللا«؛ پرسیدند: سپس چه کاري؟ فرمود: »اش ایمان به اهللا و فرستاده«

 ».حج کامل و مقبول«گفته شد: سپس چه عملی؟ فرمود: 
را بدون ارتکاب معصیت  گزار آن ست که حج [نووي: حج مبرور (=مقبول) حجی

 انجام برساند.] به

اَل: َسِمْعُت رسول اهللا -١٢٨٢
َ
ْم َ�ْفُسْق «َ�ُقوُل:  وََ�ْنُه ق

َ
ْث، َول

ُ
ْم يَْرف

َ
ل
َ
، ف ، رََجَع َمْن َحجَّ

َيْوم
َ
هُ  ك تُْه أمُّ َ  )3([متفقٌ علیه] ».َودلَ

آمده  148ي  شماره تر به نقل از عبداهللا بن مسعود. [این حدیث پیش به 2670صحیح مسلم، ش:  )1(
 ست. (مترجم)]ا
 .83؛ و صحیح مسلم، ش: 26صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1350؛ و صحیح مسلم، ش: 1521صحیح بخاري، ش:  )3(
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هرکه حج بگزارد «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریرهترجمه: 
بپرهیزد و مرتکب  -یا از گفتن سخنان زشت -از نزدیکی با همسرش و مقدمات آنو 

 ».زاده شده است ششود که گویی تازه از مادر معصیت نشود، چنان از گناه پاك می

اَرٌة لَِما بَيَنُهَما، َواحَلجُّ «قاَل:  وََ�ْنُه أنَّ رسول اهللا -١٢٨٣ فَّ
َ
 الُعْمَرةِ ك

َ
الُعْمَرةُ إىِل

ُ َجَزاٌء إِال ا
َ

يَْس هل
َ
وُر ل  )1([متفقٌ علیه] ».جَلنَّةَ الَمرْبُ

ي  ي بعد، کفاره یک عمره تا عمره: «فرمود اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
 ».شود و حج مقبول، پاداشی جز بهشت ندارد دو انجام می ست که در میان آن گناهانی

َضَل العَ  &وعن اع�شةَ  -١٢٨٤
ْ
ُت: يَا رسول اهللا، نََرى اجِلَهاَد أف

ْ
ل
ُ
ت: ق

َ
ال

َ
ال ق

َ
َمِل، أف

َاِهُد؟ َ�َقاَل: 
ُ

َضُل اجِلَهادِ «�
ْ
ُ�نَّ أف

َ
 )2([روایت بخاري] ».: َحجٌّ َمرْبُورٌ ل

خدا! ما جهاد را برترین عمل  گوید: عرض کردم: اي رسول می &عایشهترجمه: 
 ».برترین جهاد براي شما زنان، حج مقبول است«دانیم؛ آیا جهاد نکنیم؟ فرمود:  می

اَل:  نَّ رسول اهللاا أهَ نْ �َ وَ  -١٢٨٥
َ
رَثَ ِمْن أن َ�ْعتَِق اُهللا �ِيِه َ�ْبداً ِمَن «ق

ْ
َما ِمْن يَْوٍم أ�

ةَ 
َ
 )3([روایت مسلم] ».انلَّارِ ِمْن يَْوِم َعَرف

اهللا متعال در هیچ روزي «فرمود:  اهللا رسول گوید: می &عایشهترجمه: 
 ».ندک ي روز عرفه از آتش دوزخ آزاد نمی اندازه بندگانش را به

اَل:  : أنَّ انلَّيِبَّ $َوَعِن ابِن عباٍس  -١٢٨٦
َ
ًة «ق ًة  -ُ�ْمَرٌة يف َرَمَضاَن َ�ْعِدُل َحجَّ ْو َحجَّ

َ
أ

 )4([متفقٌ علیه] .»َميِع 
 با برابر رمضان در عمره یک ثواب«فرمود:  گوید: پیامبر می $عباس بناترجمه: 

 ».شود ادا من همراه که ست حجی با برابر یا -حج یک
 

 .1349؛ و صحیح مسلم، ش: 1773صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1520صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1348صحیح مسلم، ش:  )3(
 .1256؛ و صحیح مسلم، ش: 1863صحیح بخاري، ش:  )4(
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 شرح
 گر بیان و آورده آن فضیلت و حج وجوب باب در /مؤلف که ست احادیثی ها این

 از که چنان دارد؛ اعمال برترین میان در را رتبه سومین مقبول، حج که است این

؛ »اش ایمان به اهللا و فرستاده«برترین عمل چیست؟ فرمود:  شد: سؤال اهللا رسول
؛ گفته شد: سپس چه عملی؟ »ر راه اهللاجهاد د«پرسیدند: سپس چه کاري؟ فرمود: 

ست که داراي  حج مبرور یا حج کامل و مقبول، حجی ».حج کامل و مقبول«فرمود: 
 هاي ذیل باشد: ویژگی

گزار با انجامِ حج، چیزي جز رضایت اهللا و  خالص براي اهللا باشد و حج یکم:
زه نباشد و قصدش این نزدیکی به او را نجوید و در پیِ ریا و خودنمایی یا نام و آوا

 آقا بگویند؛ بلکه فقط رضایت اهللا را در نظر بگیرد. نباشد که مردم به او حاج
تواند در  جا که می انجام برساند و تا آن به حجش را به روش حج پیامبر دوم:

 باشد. اداي مناسک، پیروِ پیامبر
اه حرام یا ربا و دست آورده باشد؛ نه از ر ي حجش را از راه حالل به هزینه سوم:

 برداري و قماربازي یا امثال آن. شاعرِ عرب چه زیبا سروده است که: کاله
 فما حججت ول�ن حّجت ابلع� إذا حججت بمال أصله سحت

اي؛ بلکه  اگر با مالی حج کنی که اصلِ آن حرام است، در واقع تو حج نکرده«
 ».اي، حج کرده است مرکبی که با آن به حج رفته

 اي. پولِ حرام حج کرده چراکه با
از گناه و مجادله مقدمات آن و نیز با همسرش و  نزدیکیگزار از  حج چهارم:

 فرماید: پرهیز کرده باشد؛ زیرا اهللا متعال می
   ]١٩٧: البقرة[ ﴾جِّ �َۡ ٱ ِ�  ِجَداَل  َوَ�  فُُسوَق  َوَ�  َرفََث  فََ�  جَّ �َۡ ٱ �ِيِهنَّ  فََرَض  َ�َمن﴿

ي حج ملزَم کرد، باید از ها خود را به انجام فریضهام) در این ماههرکس (با بستن احر
 .بستري با زنان و از گناه و مجادله خودداري کند هم

هر گونه گناه و  کی با همسرش و مقدمات آن و نیز ازگزار باید از نزدی لذا حج
چه  گویی باشد و چینی و دروغ معصیتی دوري کند؛ چه گفتارِ حرام مانند غیبت، سخن

مجادله و درگیري یا  چرانی و نگاه کردن به زنان و امثالِ آن. کردارِ حرام مانند چشم
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کاهد؛ مگر  آورد و از پاداِش آن می بگومگو در حج، نقص زیادي در حج پدید می
الً اگر یک بدعتی، قصد بیان حق و نادرستیِ باطل باشد؛ مث که مجادله یا بگومگو به این

تواند به تبیین حق بپردازد؛  بگشاید، انسان در حالت احرام میرا  سرِ بحث و مجادله
 فرماید: زیرا اهللا متعال می

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ َوَ�ٰ  َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
  ﴾َسنُ أ

  ]١٢٥: النحل[ 
 بخوان و به بهترین روش با آنان گفتگو کن.با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرا 

ود یا که چه کسی براي رمی جمرات جلوتر بر بر سرِ این اما مجادله و درگیري
دستی بر دیگران، در حج انسان  ه و کشمکش در فرودگاه و امثالِ آن براي پیشلدمجا

مجادله و  که حج کامل و مقبولی داشته باشیم، باید از کند؛ لذا براي این نقص وارد می
 ستیز با دیگران بپرهیزیم؛ زیرا حج مقبول، پاداشی جز بهشت ندارد.

از نزدیکی با همسرش و مقدمات آن و نیز از مجادله و گناه هرکه حج بگزارد و 
شود که گویی تازه از مادرش متولد  اي از گناه پاك می گونه و معصیت دوري کند، به

دانیم؛ آیا  فتم: ما جهاد را برترین عمل میگ گوید: به پیامبر می &عایشهشده است. 
آري؛ جهاد ». برترین جهاد براي شما زنان، حج مقبول است«جهاد نکنیم؟ فرمود: 

باشد و حج فرض از جهاد نیز  زنان، حج است؛ اما جهاد مردان از حجِ نافله برتر می
 باشد. برتر است؛ زیرا یکی از ارکان اسالم می

کننده بستگی دارد؛  گر این است که تفاضل اعمال به عمل این احادیث عموماً بیان
ترتیب، ایمان به اهللا،  برترین اعمال را به اهللا رسولگوید:  می که ابوهریره چنان

گوید: از  می سپس جهاد در راه اهللا و سپس حج برشمرد. عبداهللا بن مسعود
نمازِ سرِ «فرمود:  تر است؟ پرسیدم: کدامین عمل نزد اهللا متعال، پسندیده پیامبر
سؤال کردم: سپس ». نیکی به پدر و مادر«گفتم: سپس کدامین عمل؟ فرمود: ». وقت

لذا هرکسی مطابق وضعیتی که دارد، راهنمایی ». جهاد در راه اهللا«چه عملی؟ فرمود: 
خشمگین «گفت: مرا نصیحت کن. فرمود:  شخصی به پیامبرکه  شود؛ چنان می
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 )1(».خشمگین مشو«فرمود:  واست نصیحت کرد و پیامبراو چندین بار درخ». مشو
به آن مرد نفرمود: تو را به تقواي االهی و انجامِ کارهاي نیک سفارش  اهللا رسول

؛ زیرا چنین سفارشی، متناسب با شخصیت و »خشمگین مشو«کنم؛ بلکه فرمود:  می
وي سخن  وضعیتبا هر کسی متناسب با  وضعیت آن مرد بود. بنابراین پیامبر

گفت و این، با بررسی دالیلِ عمومیِ شریعت و مراتب اعمال، نمایان و روشن  می
 شود. می

*** 

ْت  -١٢٨٧
َ
، أْدَر� ِر�َضَة اهللاِ ىلَعَ ِعَباِدهِ يف احَلجِّ

َ
ْت: يَا رسول اهللا، إنَّ ف

َ
ال

َ
وََ�ْنُه: أنَّ امرأةً ق

ةِ 
َ
ُبُت ىلَعَ الرَّاِحل

ْ
بِ�اً، ال يَث

َ
 ك

ً
يِب َشْيخا

َ
اَل:  أ

َ
ُحجُّ َ�ْنُه؟ ق

َ
أ
َ
 )2([متفقٌ علیه]».َ�َعمْ «أف

خدا! اهللا متعال حج را بر  گوید: زنی پرسید: اي رسول می $عباس ابنترجمه: 
 سال و کهنپیرمردي باشد،  که واجد شرایط میبندگانش فرض کرده است و پدرم 

به جاي او  توانم د خودش را روي شتر نگه دارد؛ آیا میتوان خورده است و نمی سال
 ».بله«فرمود:  حج بگزارم؟ پیامبر

 انلَّيِبَّ  وعن لقيط بن اعمرٍ  -١٢٨٨
َ

ىت
َ
بٌِ�، ال �َْسَتِطيُع  �نَُّه أ

َ
يِب َشْيٌخ ك

َ
َ�َقاَل: إنَّ أ

اَل: 
َ
َعَن؟ ق ، َوال الُعْمَرَة، َوال الظَّ [روایت ابوداود و ترمذي؛  ».ُحجَّ َ�ْن أ�ِيَك َواْ�َتِمرْ «احَلجَّ

 )3(، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]ترمذي
آمد و گفت: پدرم  روایت است که وي نزد پیامبر لقیط بن عامر ازترجمه:

 تواند عمره بگزارد و از سفر کردن سال است و تواناییِ حج ندارد و نمی پیرمردي کهن
از طرف پدرت حج کن و «فرمود:  ناتوان است. پیامبرو نشستن بر سواري نیز 

 ».ه بگزارعمر

آمده است.  49ي  شماره تر به ز ابوهریره. [این حدیث پیشنقل ا به 6116خاري، ش: صحیح ب )1(
 (مترجم)]

 .1334)؛ و صحیح مسلم، ش: 1854، 1513صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .1595ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی3127صحیح الجامع، ش:  )3(
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ائِِب بِن يَِز�دٍ  -١٢٨٩ اَل: ُحجَّ يِب َمَع رسول اهللا َوَعِن السَّ
َ
يِف َحجِة الَوَداِع، وَأنَا  ق

 )1([روایت بخاري] ابُن َسبِع ِسنَ�.
گوید: مرا در سنّ هفت سالگی، در حج وداع با  می یزید بن سائبترجمه: 

 به حج بردند. اهللا رسول

وَْحاءِ، َ�َقاَل:  : أنَّ انلَّيِبَّ $اٍس َوَعِن ابِن َ�بّ  -١٢٩٠  بالرَّ
ً
با

ْ
يِقَ َر�

َ
وا: » َمِن الَقْوُم؟«ل

ُ
ال

َ
ق

اَل: 
َ
ْت: ». اهللاِ  رسوُل «املسلُِموَن. قالوا: َمْن أنَْت؟ ق

َ
، َ�َقال

ً
َرَ�َعِت اْمرَأٌة َصبّيا

َ
اَل: إهلف

َ
؟ ق َذا َحجٌّ

ِك أْجرٌ «
َ
 )2([روایت مسلم] ».َ�َعْم، َول

دید و پرسید:  "روحاء"کاروانی در  اهللا گوید: رسول می $اسعب ابن ترجمه:
گاه  آن». خدا هستم رسول«گفتند: مسلمانیم. پرسیدند: تو کیستی؟ فرمود: » کیستید؟«

بلی؛ و «فرمود:  زنی، کودکی را بلند کرد و پرسید: آیا این بچه هم، حج دارد؟ پیامبر
 ».رسد پاداش آن به تو نیز می

َتُه. أنَّ رسول اهللا وعن أ�ٍس  -١٢٩١
َ
 )3([روایت بخاري] َحجَّ ىلَعَ رَْحٍل َو�نت َزاِمل

ش ي سفر شتر، حج گزارد و توشهبر سوار  اهللا گوید: رسول می انسترجمه: 
 نیز روي همان شتر بود.

 يف اجَلاهِ  $وعن ابن عباٍس  -١٢٩٢
ً
اَل: اَكنَْت ُعاَكُظ، َوِ�َنَُّة، َوُذوالَمَجازِ أْسَواقا

َ
لِيَِّة، ق

ْت: 
َ
ل ُموا أن َ�تَِّجُروا يف الَمَواِسِم، َ�َ�َ

َّ
ن ُجَناحٌ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َس لَيۡ ﴿َ�َت��

َ
ْ تَبۡ  أ  ّمِن ٗ� فَۡض  َتُغوا

ّ�ُِ�مۚۡ  . ﴾رَّ  )4([روایت بخاري] يِف َمَواِسِم احَلجِّ
بازارهایی بود که در  "عکاظ، مجنّه و ذوالمجاز"گوید:  می $عباس ابنترجمه: 

کردند که اگر در موسم  شد و مسلمانان گمان می برپا می -در مکه -هلیتدوران جا

 .1858صحیح بخاري، ش:  )1(
 آمده است. (مترجم)] 184ي  شماره تر به حدیث پیش. [این 1336صحیح مسلم، ش:  )2(
 .1517صحیح بخاري، ش:  )3(
 .4519صحیح بخاري، ش:  )4(
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 ُجَناحٌ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َس لَيۡ ﴿که این آیه نازل شد:  د تا ایننوش حج تجارت کنند، گنهکار می
ن

َ
ْ تَبۡ  أ ّ�ُِ�مۚۡ  ّمِن ٗ� فَۡض  َتُغوا  )1(﴾رَّ

 شرح
ول و دوم باشد؛ حدیث ا ي وجوب حج و فضیلت آن می این احادیث نیز درباره

پردازد  مناسک حج را ندارد و بدین موضوع می ست که توانایی انجام ي کسی ربارهد
 توان از طرف او حج گزارد یا خیر؟ که آیا می

پرسید: اهللا متعال حج را بر  زنی از پیامبرآمده است:  $عباس در حدیث ابن
خورده  سالسال و  بندگانش فرض کرده و پدرم که واجد شرایط است، پیرمردي کهن

توانم به جاي او حج  تواند خودش را روي شتر نگه دارد؛ آیا می باشد و نمی می
 ».بله«فرمود:  بگزارم؟ پیامبر

اي ناتوان شود که امیدي به  گونه اندازه یا به دهد که اگر انسان به این، نشان می
 عجزش نباشد، مثالً پیر و فرتوت گردد یا به مرضی دچار شود که شدن برطرف

 جاي او حج گزارد. توان به امیدي به بهبود آن نیست، می
جاي مرد، حج کند و  تواند به شود که زن می چنین از این حدیث روشن می هم

جاي مرد و زن به جاي  طور مرد به جاي زن حج بگزارد و همین تواند به مرد نیز می
 که نزد پیامبر رلقیط بن عامبه  رو پیامبر ها جایز است. از این ي این زن؛ همه

تواند عمره  سال است و تواناییِ حج ندارد و نمی آمد و گفت: پدرم پیرمردي کهن
از طرف پدرت «بگزارد و از سفر کردن و نشستن بر سواري نیز ناتوان است، فرمود: 

 ».حج کن و عمره بگزار
 بن سائبکه  هاست؛ چنان گر جایز بودن حج براي بچه چنین بیان این احادیث هم

به حج  اهللا مرا در سنّ هفت سالگی، در حج وداع با رسول«گوید:  می یزید
زنی، گوید:  می $عباس چنین ابن هاست؛ هم گر جواز حج براي بچه این، نشان ».بردند

بلی؛ و «فرمود:  کودکی را بلند کرد و پرسید: آیا این بچه هم، حج دارد؟ پیامبر
 ».رسد پاداش آن به تو نیز می

گناهی بر شما نیست که (در ایام حج تجارت کنید و) از فضل (و « برگردانِ مفاهیم آیه:؛ 198بقره:  )1(
 ».روزيِ) پروردگارتان بجویید
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هاست؛ کودکان و خردساالن نیز همان  گر جایز بودن حج بچه حدیث، بیاناین دو 
انجام هر یک اي از  دهند و اگر بچه ساالن انجام می دهند که بزرگ مناسکی را انجام می

شود،  باشد که با نیابت انجام می مناسکی و  جزآن عمل ناتوان شد، اگر  از مناسک
و اگر جزو چنین مواردي  دهد انجام می نیابت از او، آن عمل را پس سرپرستش به

کند. مثالً اگر کودك  گیرد و با خود حمل می نباشد، سرپرستش او را در بغل می
چه  و چنان نماید  میسرپرستش او را با خود حمل  ،نمایدیا سعی توانست طواف  نمی

 از طرف اوکه او را با خود ببرد،  سرپرستش بدون اینتواناییِ رمی نداشت، کودك 
رو در  از این .فایده است ؛ زیرا حملِ کودك در جمرات، دشوار و بیکند میرمی 

اما  کنند؛ برند و براي رمی، از طرف او رمی می را با خود می کودك ،طواف و سعی
آیا براي خودش نیت  کند و کودکش را نیز در بغل دارد، کسی که طواف و سعی می

زمان براي خودش و کودکش نیت  که هم نماید یا براي کودکش یا این طواف و سعی 
 کند؟ 

کند، سرپرستش به او بگوید: نیت طواف و  گوییم: اگر کودك، نیت را درك می می
نیت سعی کن و ایرادي ندارد که سرپرست، او را در حالِ طواف در آغوش خود 

کند و کودك نیز خود، نیت  سان سرپرست براي خود نیت می داشته باشد؛ بدین
کند، سرپرست وي، با او طواف  ؛ ولی اگر کودك، نیت را درك نمینماید می

دهد و سپس از طرف کودکش نیت  نماید؛ بلکه ابتدا طواف خود را انجام می نمی
سپارد و طوافش را  که او را به کسِ دیگري می دهد یا این کند و او را طواف می می
 ت انجام داد.توان یک عمل را با دو نی رساند؛ زیرا نمی انجام می به

ب است که گزارد، بر او واج نیابت از کسی حج می که انسان به ست: هنگامی گفتنی
خوبی انجام  را به اعم از ارکان، واجبات و مستحبات آندر وسع خویش مناسک حج 

دهد؛ زیرا او نیابت دارد و شایسته نیست که در این امر کوتاهی کند؛ بر خالف کسی 
زارد و برایش ایرادي ندارد که مستحبات را ترك نماید؛ اما گ که براي خود حج می
 ترین شکل ممکن انجام شود. حج نیابتی باید به کامل

*** 



 کتاب: جهاد -11

 باب: فضیلت جهاد -234

 شرح
 را به موضوع جهاد اختصاص داده است.» الصالحین ریاض«بخشی از کتابش  /نووي

ي تالش و  کارگیري همه شد و به معناي بهبا می »ُ�اِهدُ «، »جاَهد«جهاد، مصدرِ 
 باشد: توان در رویارویی با دشمن است و بر سه نوع می

 جهاد نفس. -1
 جهاد با منافقان. -2
 گر و پیکارجو جهاد با کافران ستیزه -3

 نوع دوم و سوم جهاد مبتنی بر نوع نخست آن است.
کارهاي جهاد نفس بدین معناست که انسان واجبات االهی را انجام دهد و از 

تحمل رنج و سختی نیاز دارد. حرام دوري کند؛ زیرا نفس انسان به مجاهدت و 
دانید که هر انسانی، دو نفس دارد: نفس اماره که به کارهاي زشت و ناپسند فرمان  می
خواند. این دو نفس همواره  دهد؛ و نفس آرام و مطمئن که به کارهاي نیک فرا می می

خواهد که کارهاي بد انجام دهد.  ماره، از صاحبش میبا هم در ستیز هستند؛ نفس ا
کثرت و فراوانی را ي فاعلیت،  ضمنِ افادهي مبالغه است که  ، صیغه»اماره«ي  واژه
کارِ نفس اماره، امر کردن به کارهاي زشت و ناپسند است و همواره  یعنی؛ رساند می

صناع  و ،=درودگر)( : نجارشود که گفته می چنان هم ؛کند میاي زشت امر به کاره
 (=سازنده) و امثالِ آن.

لذا انسان  نفس اماره و نفس مطمئن و آرامِ انسان، همواره با هم در ستیز هستند؛
ایم؛  ي ما این را تجربه کرده کند. همه اش جهاد می با نفسِ آرام خویش با نفس اماره

از درونتان، شما را  اي گیرید که کارِ نیکی انجام دهید، انگیزه که وقتی تصمیم می چنان
گوید: اگر این کار را بکنید، چنین  کند و می بافی می دارد منفی از انجامِ کار نیک باز می

ترین جهاد انسان با  باشد و بزرگ و چنان خواهد شد. لذا انسان همواره در جهاد می
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ها و کارهاي خویش و در  ها، موقعیت ي عبادت اش، این است که در همه نفس اماره
 صیل علم، اخالص داشته باشد و فقط رضایت و خشنوديِ اهللا را در نظر بگیرد.تح

خاطر اخالص با نفس خویش جهاد  قدر که به گوید: آن یکی از گذشتگان نیک می
خاطرِ هیچ چیزي دیگري مجاهدت نکردم؛ زیرا گاه قلبِ انسان به خودنمایی  کردم، به

دست بیاورد.  ، کاالیی ناچیز از دنیا را بهگردد یا دوست دارد با عملی اخروي متمایل می
یا   ي نفس نیاز دارد. یک کلمه عملی بزرگ و دشوار است که به مجاهدهلذا اخالص، 

گرداند؛  رهاند و او را وارد بهشت می اش را از آتش دوزخ می عبارت مخلصانه، گوینده
ْسَعُد انلَّاِس �َِشَفاَعـيِت «: ه استفرمود رو پیامبر از این

َ
ِقيَاَمِة، َمْن قَاَل: ال  أ

ْ
  �يَْوَم ال

َّ
إِال

ِبـهِ  اهللا
ْ
سعادتمندترین و برخوردارترین مردم از شفاعت من در «یعنی:  )1(؛»َخالًِصا ِمْن قَل

چنین  هم». بگوید إالاهللا الإلهست که با اخالص و از صمیم قلبش  روز رستاخیز، کسی
نِمِه ِمن االَك َمن اكن آِخُر «فرموده است:  هرکس، «یعنی:  )2(.»ا ال � إال اهللا َدَخَل اجلَنَّةيدلُّ

 ».شود باشد، وارد بهشت می إالاهللا الإلهآخرین سخنش در دنیا، 
ي واال و بزرگی  اش را به چنین درجه یک کلمه یا عبارت مخلصانه، گوینده

در اهللا ق رو سلف صالح رحمهم از این رساند: رهایی از دوزخ و ورود به بهشت. می
کردند و با اشتیاق  خاطر آن با نفس خویش مجاهدت می دانستند و به اخالص را می

باشد. در کنار اخالص،  ي کارهایشان خالص براي اهللا کوشیدند که همه فراوان می
نیز ضرورت و اهمیت فراوان دارد؛ زیرا انسانِ مخلصی که  اهللا پیروي از رسول

باید براي رسیدن به هدف خویش راهی را  ست، یابی به رضایت االهی خواهان دست
شود و هیچ راهی براي رسیدن به این  بپیماید که به مقصد مورد نظرش منتهی می

و اخالص و پیروي، الزم و ملزوم  وجود ندارد جز راه محمد مصطفی ،مقصد
شود: اخالص براي اهللا متعال در نیت، و خلوص در  رو گفته می ند؛ از ایندیگر یک

 .اهللا رسول پیروي از
 ي کارهاي نیک، بر  جو، و بلکه همه جهاد با منافقان و نیز جهاد با کافران ستیزه

 

 عنه. اهللا ز ابوهریره رضینقل ا ) به6570، 99صحیح بخاري، ش: ( )1(
؛ نگا: نقل از معاذ ) به247، 5/233)؛ احمد در مسندش (3116روایت: ابوداود ( صحیح است؛ )2(

 .6449صحیح الجامع، ش: 
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شود  نسبت داده می شایان ذکر است که گاه حدیثی به پیامبرجهاد با نفس استوارند. 
از  که پیامبر گویند: زمانی ثابت نشده است؛ می که هیچ اصلی ندارد و از پیامبر

رَبِ «گشت، فرمود:  از میي تبوك ب زوهغ
ْ
�

َ
َهاِد األ ِ

ْ
 اجل

َ
ْصَغِر إىل

َ
َهاِد األ ِ

ْ
 )1(؛»رََجْعنَا ِمْن اجل

». گردیم باز می -که جهاد نفس است -از جهاد کوچک به سوي جهاد بزرگ «یعنی: 
هاست، اما سند  در میان مردم رواج و شهرت دارد و بر سرِ زباناگرچه این حدیث 

شود که  نسبت داده می باشد؛ مانند سخنی که به پیامبر پایه می صحیحی ندارد و بی
این هم صحیح نیست؛ بلکه حب ». حب وطن، جزو ایمان است«فرموده است: 

باشد و انسان مسلمان، از سرزمین کفر به سرزمینِ  سرزمین اسالمی، جزو ایمان می
که  یکند و محبت با خاك و سرزمین، جزو ایمان نیست؛ در صورت اسالم هجرت می

سرزمینِ کفر و ساکنانِ کافرش، منفورِ هر مسلمانی هستند؛ بر خالف سرزمینِ اسالمی 
 که اگر زادگاه مسلمان هم نباشد، برایش محبوب است.

 جوست. جهاد نفس، پایه و اساس جهاد با منافقان و کافرانِ ستیزه
منافق، دشمنی  و اما جهاد با منافقان؛ جهاد با منافقان نیز سخت و دشوار است؛ زیرا

 فرماید: باشد و بلکه دشمنِ حقیقیِ مسلمانان است. بنگر که اهللا متعال می ناشناخته می
ٰ  ُهمۚۡ َذرۡ حۡ ٱفَ  َعُدوُّ لۡ ٱ ُهمُ ﴿ ۖ ٱ َتلَُهمُ َ� ُ َّ�  ٰ َّ�

َ
 ]٤: املنافقون[  ﴾٤ فَُكونَ يُؤۡ  �

 شوند. منحرف می اند؛ پس، از آنان برحذر باش. اهللا، نابودشان کند که چگونه ها، دشمن آن  

«ست و هر دو بخشِ آن، یعنی هم ضمیرِ  اي خبري ، جمله﴾َعُدوُّ لۡ ٱ ُهمُ ﴿   « و

«ي  هم واژه  «فرماید:  کند؛ گویا اهللا متعال می ي حصر می معرفه هستند که افاده
مسلمانان، دشمنی جز منافقان ندارند. منافق، در میان ماست و همانند ما نماز 

کند که از ماست؛ اما بر ضد ما  گیرد و ادعا می دهد، روزه می صدقه می خواند، می
 فرماید: نماید. اهللا متعال می جاسوسی می

ْ  �َذا﴿ ِينَ ٱ لَُقوا َّ�  ْ ْ قَالُوٓ  َءاَمُنوا ْ َخلَوۡ  �َذا َءاَمنَّا ا ْ قَالُوٓ  ِطينِِهمۡ َشَ�ٰ  إَِ�ٰ  ا  َمَعُ�مۡ  إِنَّا ا
   ]١٤: البقرة[  ﴾١٤ ونَ زِءُ َتهۡ ُمسۡ  نُ َ�ۡ  إِ�ََّما

 ایم؛ و گویند: (ما نیز همانند شما) ایمان آوردهشوند، میو هنگامی که با مؤمنان، روبرو می
 

 .4080نگا: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )1(
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گویند: ما با شما هستیم و تنها  شوند، می اطین و دوستان گمراهشان، تنها میچون با شی
 گیریم. (مؤمنان را) به استهزا و ریشخند می

وجود داشتند، در دوران ما نیز وجود  در دوران پیامبرگونه که منافقان  همان
 دارند؛ اما جهاد با منافقان چگونه است؟

کند و خود  پذیر نیست؛ زیرا منافق ادعاي ایمان می جهاد مسلحانه با منافقان امکان
اجازه خواستند که منافقان را نابود  که از پیامبر رو زمانی پندارد؛ از این را مسلمان می

دا َ�ْقتُُل أْصَحابَهُ «نپذیرفت و فرمود: کند،  نَّ ُ�َمَّ
َ
ُث انلَّاُس أ خیر؛ «یعنی:  )1(؛»َال يتََحدَّ
آري؛ منافقان، ادعاي دوستی  »کُشَد میمردم خواهند گفت که محمد، یارانش را 

مسلحانه با آنان امکان پذیر نیست. رو جهاد  ر مسلمان هستند؛ از اینهظا کنند و به می
 توبه کردند. ، ناامید نباشید؛ برخی از منافقانِ دورانِ پیامبربا این حال

 فرماید: ي منافقان می اهللا متعال درباره
ۡ�َ  َولَ�ِن﴿

َ
ِ  قُۡل  َعُبۚ َونَلۡ  َ�ُوُض  ُكنَّا إِ�ََّما َ�َُقولُنَّ  ُهمۡ َس� ب

َ
ِ ٱأ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦتِهِ َوَءاَ�ٰ  �َّ

ْ َتِذرُ َ�عۡ  َ�  ٦٥ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ُكنُتمۡ   َعن ُف �َّعۡ  إِن نُِ�مۚۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمَ�َفرۡ  قَدۡ  وا
 ٓ ۡب  ّمِنُ�مۡ  �َِفةٖ َطا ٓ  ُ�َعّذِ �َُّهمۡ  �َِف�َطا

َ
ْ  بِ�    ]٦٦  ،٦٥: التوبة[  ﴾٦٦ رِِم�َ ُ�ۡ  َ�نُوا

گویند: ما فقط شوخی و اید)، می و اگر آنان را بازخواست کنی (که چرا چنین سخنانی گفته
گیرید؟ عذر و بهانه نیاورید؛ : آیا اهللا، و آیات و پیامبرش را به مسخره میکردیم. بگوبازي می

اید. اگر گروهی از شما را ببخشیم، گروه دیگري را راستی پس از ایمانتان، کفر ورزیده به
 اند.عذاب خواهیم کرد؛ چرا که مجرم بوده

توبه  ویشاگر منافقی، از نفاق خاین عفو و گذشت، چه زمانی خواهد بود؟ آري؛ 
پذیرد. پس از جهاد با  اش را می کند و از صمیم قلب ایمان بیاورد، اهللا متعال توبه

منافقان هرگز ناامید نشوید و بدانید که جهاد با منافق، این است که با بیان دالیل و 
 هاي دینی و نیز ترساندن او از مجازات االهی، او را نصیحت و ارشاد کنید. ارزش
ست که هدف مؤلف از گشودن  جو، موضوعی جهاد با کافران ستیزهي  و اما مسأله 

که آیات و احادیث فراوانی در این باره ذکر کرده است که  این باب بوده است؛ چنان
 شاءاهللا بیان خواهد شد. ان

*** 

 .$نقل از جابر بن عبداهللا به 2584) و مسلم، ش: 4907، 4905، 3518صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 فرماید: اهللا متعال می
﴿ ٰ ْ َوَ� ۡ ٱ تِلُوا ۚ َكآ تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َكَما فَّةٗ َكآ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  فَّٗة نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َمعَ  �َّ   ﴾٣٦ ُمتَّقِ�َ ل

 ]٣٦: التوبة[ 
کنند. و بدانید که اهللا با ي شما پیکار میگونه که با همه ي مشرکان پیکار نمایید، همانو با همه  

 پرهیزکاران است.

 شرح
آیاتی از قرآن  /ي سه نوع جهاد، توضیحاتی ارائه گردید؛ مؤلف تر درباره پیش

 فرماید: که اهللا متعال میآیه   این :ي جهاد ذکر کرده است؛ از جمله یم را دربارهکر
﴿ ٰ ْ َوَ� ۡ ٱ تِلُوا ۚ َكآ تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َكَما فَّةٗ َكآ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  فَّٗة نَّ  ا

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َمعَ  �َّ   ﴾٣٦ ُمتَّقِ�َ ل

 ]٣٦: التوبة[ 
کنند. و بدانید که اهللا با ي شما پیکار میه که با همهگون ي مشرکان پیکار نمایید، همانو با همه

 پرهیزکاران است.

بگویند، نماز را برپا دارند،  إالاهللا الإلهکه  ي کافران، واجب است تا آن پیکار با همه
که با ذلت و خواري،  یا این ؛زکات دهند و ماه رمضان را روزه بگیرند و حج بگزارند

ر به دست خود و با خفت و خواري جزیه دادند، با دست خود جزیه دهند. و اگ به
 فرماید: کنیم؛ زیرا اهللا متعال می آنان پیکار نمی

﴿ ٰ �َ ْ ِينَ ٱ تِلُوا ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ِ ٱب ِ  َوَ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  َما ُ�َّرُِمونَ  َوَ�  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱب َّ� 
ِينَ ٱ ِمنَ  قِّ �َۡ ٱ دِينَ  يَِديُنونَ  َوَ�  ۥَورَُسوُ�ُ  َّ�  ْ وتُوا

ُ
ٰ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ ْ ُ�عۡ  َح�َّ  َعن َ�ةَ زۡ �ِۡ ٱ ُطوا

   ]٢٩: التوبة[  ﴾٢٩ ِغُرونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  يَدٖ 
چه را اهللا و پیامبرش  آورند و آنبا آن دسته از اهل کتاب که به اهللا و روز قیامت ایمان نمی

ار نمایید تا به دست خویش و پذیرند، پیکشمارند و دین حق را نمیاند، حرام نمیحرام نموده
 با خفت و خواري جزیه بپردازند.

بر از هر جا که باشد، و لذا جهاد با کافران بر مسلمانان، واجب است؛ هر کافري 
که مسلمان شود یا به دست خویش و  مسلمانان واجب است که با او پیکار کنند تا این

، روسی باشد یا آمریکایی؛ کند که آن کافر با خفت و خواري، جزیه دهد؛ فرقی نمی
جهاد با  ،الیا از هر جاي دیگري. در هر ح فیلیپینییا انگلیسی باشد یا فرانسوي 

 باشد. ي کافران، بر مسلمانان واجب می همه
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چگونه  این واجب شرعی، کنونی شود که در دوران اینک این پرسش مطرح می
که از آن جمله، تواناییِ  گوییم: انجام هر واجبی، شرایطی دارد شود؟ می انجام می

 فرماید: انجامِ آن است؛ زیرا اهللا متعال می
ْ ٱفَ  ﴿ َ ٱ �َُّقوا    ]١٦:  التغابن[                   ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ

 توانید، تقواي اهللا پیشه کنید. تا می

 فرماید: و نیز می
ْ َوَ�ٰ ﴿ ِ ٱ ِ�  ِهُدوا ِ  َحقَّ  �َّ ٰ جۡ ٱ ُهوَ  ۦۚ ِجَهاِده  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل  َوَما مۡ �ُ َتبَٮ

  ]٧٨:  احلج[  ﴾َحَرجٖ 
ي جهاد در راه اوست، جهاد کنید. او، شما را برگزید و در  که شایسته و در راه اهللا چنان 

 دینتان هیچ سختی و تنگنایی براي شما نگذاشت.

و   عالي کلمهکه براي ا جاي این امروزه مسلمانان بهمتأسفانه ناگفته پیداست که 
گر  بیان ،واقعیت کنونی ؛درگیرند دیگر یک، با بیندیشندجهاد با کافران  بهشریعت اهللا 

که  چنان ویژه حکامشان خواهان پیکار با کافران نیستند؛ هم این است که مسلمانان، به
ال و ناموس آنان در بوسنی و و نیز تجاوز به م اني مسلمان رحمانه کشتار بی

و بدتر و  باشد میتلخ  اي از این واقعیت نشین نمونه یگر مناطق مسلمانو د ینهرزگو
ها، این است که در گوشه و کنارِ دنیا بر طبل نابودي اسالم  ي این شدیدتر از همه

مراتب از قتل و کشتار مسلمانان، بدتر است. جنگی که در بوسنی و  که به کوبند می
ن] و دیگر مناطق و کشورهاي اسالمی ین و نیز در چچن و [عراق و افغانستاوهرزگ

باشد؛ اما متأسفانه مسلمانان،  برپا شده است، با هدف نابوديِ اسالم و مسلمانان می
خیزد؛ پس  برنمی کس براي دفاع از دینِ اهللا اند و هیچ شده  پراکنده و چنددسته

بر قلوب که مهر ذلت و خواري  آن  ویژه توانند با کافران پیکار کنند؟ به چگونه می
داران کشورهاي اسالمی زده شده است و هیچ توجهی به جهاد در راه اهللا ندارند؛  زمام

به سوي دشمنی که دیروز با او را ها اینک دست سازش و خواري  بلکه برخی از آن
واهیم که با کافران پیکار کنند؟! ؛ پس چگونه از مسلمانان بخاند ، گشودهجنگیدند می

 فرماید: ل میکه اهللا متعا حال آن
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﴿ ٰ ْ َوَ� ۡ ٱ تِلُوا ۚ َكآ تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َكَما فَّةٗ َكآ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  فَّٗة نَّ  ا
َ
َ ٱ أ  َمعَ  �َّ

ۡ ٱ  ]٣٦: التوبة[  ﴾٣٦ُمتَّقِ�َ ل
کنند. و بدانید که ي شما پیکار میگونه که با همه ي مشرکان پیکار نمایید، همانو با همه

 ست.اهللا با پرهیزکاران ا

 فرماید: و نیز می
﴿ ٰ ْ َوَ� ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِلُوا ِينَ ٱ �َّ ْ َتُدوٓ َ�عۡ  َوَ�  تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  �َّ  ]١٩٠: البقرة[                 ﴾ا
 جنگند، پیکار نمایید و تجاوز و تعدي نکنید.و در راه اهللا با کسانی که با شما می  

ِ  إِنَّا﴿ َّ�ِ  ٓ ا توانند  اند و نمی زده مسلمانان، امروزه چه همه مصیبت ﴾نَ ِجُعوَ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ
این واجب شرعی را ادا کنند؛ سزاوار است که قلبِ انسان خون بگرید و جگرِ آدم از 

وارد  می مندان به شریعت اسالمی  که بر مسلمانان و عالقه همه جنایت ي این مشاهده
 شوقو  کسانی با ذوقکنارِ دنیا  شنویم که در گوشه و امروزه می د.پاره شو ، پارهشود

اند و چون کسی را بیابند که دین اسالم را به آنان آموزش  فراوان به اسالم روي آورده
را که  متعال این مردان و زنان باایمان اهللا گنجند. دهد، از شادي در پوست خود نمی

که ما، ؛ اما افسوس اند، در مسیر هدایت، محافظت بفرماید سوي دین روي آورده به
کیشان ما را  رحمی هم ایم و اینک دشمنان اسالم، در کمالِ بی ها را تنها گذاشته این
و توجه هستند  همه جنایت بی و به اینگیرند  کُشند و مسلمانان، سرِشان را باال نمی می

آید! اینک مسلمانان در  ها می کیشانِ آن انگار برایشان مهم نیست که چه بر سرِ هم
کلی از دین  به ها آنبرند؛ زیرا بسیاري از  ناپذیري به سر می وصف ذلت و خواري

چیزي جز آسایش و زندگیِ فناپذیر دنیا به اند و  شدهو غافل گردان  خویش روي
 فرماید: می ؛ اما بنگرید که اهللاندیشند نمی

﴿ ٰ ْ َوَ� ۡ ٱ تِلُوا ۚ َكآ تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  َكَما فَّةٗ َكآ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  فَّٗة نَّ  ا
َ
َ ٱ أ  َمعَ  �َّ

ۡ ٱ  ]٣٦: التوبة[  ﴾٣٦ُمتَّقِ�َ ل
کنند. و بدانید که ي شما پیکار میگونه که با همه ي مشرکان پیکار نمایید، همانو با همه

 اهللا با پرهیزکاران است.
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دارد که با صرف نظر از دین و اهمیت دفاع از آن در برابر  این آیه بیان می
جنگند، شما نیز  گونه که با شما می کافران، مقابله به مثل کنید و هماندشمنان، الاقل با 

با آنان پیکار نمایید. متأسفانه اینک برخی از مسلمانان و شهروندان کشورهاي 
کیشان خود تقویت  صورت غیرمستقیم دشمنان اسالم را بر ضد هم بهاسالمی، 

با وجود د در مشاغل مختلف، سان که براي تأمین نیروهاي انسانی خو کنند؛ بدین می
گیرند که از  کار می هایی را به نصرانی، در کشورهاي اسالمیِ فقیر فراوانیِ نیروي کار

شیطان نیز این رویه را در نگاه مسلمانان جنگند.  هر جهت، با اسالم و مسلمانان می
 جاي و بهر ؛ از اینباشد و چنین کسانی را فریفته است که کارگر کافر، بهتر میآراسته 

خورد؛  تر به درد کار می گویند: کارگرِ کافر، بیش کیش خود می استخدامِ مسلمانانِ هم
خواند و براي اداي حج و عمره، مرخصی  کند؛ چون نماز نمی وقت کار می زیرا تمام

خاطر دنیا  سان به تري براي کار دارد! و بدین گیرد و توان بیش گیرد و روزه نمی نمی
هاي تلخ،  دهند. با وجود این واقعیت ا بر نیروي کارِ مسلمان ترجیح میکارگرِ کافر ر

قدم شویم؟ انسان، آیات  توان انتظار داشت که براي پیکار در راه اهللا پیش چگونه می
گوید: آیا این آیات براي ما نازل شده است یا براي  خوانَد و با خود می جهاد را می
 فرماید: می دیگران؟ اهللا

ٞ ُكرۡ  َوُهوَ  قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿ ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ  ه
َ
ْ تَ�ۡ  أ  َخۡ�ٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا

  ]٢١٦: البقرة[  ﴾لَُّ�مۡ 
جنگ و جهاد در راه اهللا بر شما فرض شده؛ هرچند برایتان ناگوار است. چه بسا چیزي را  

 ناگوار بدانید، ولی برایتان خوب باشد.

جنگ و جهاد در راه اهللا بر شما «؛ یعنی:  ﴾قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿فرماید:  می

بدین معناست که بر شما فرض شده است؛  ﴾ُكتَِب ﴿ي  واژه». فرض شده است

َيامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿فرماید: گونه که می همان روزه بر شما فرض شده «یعنی:  ﴾لّصِ

ٞ ُكرۡ  َوُهوَ ﴿ متعال. فرض کرده است؟ آري؛ اهللا جهاد راکسی  ؛ اما چه»است  ﴾لَُّ�مۡ  ه
؛ در صورتی که براي شما خیر است؛ اما چگونه؟ اهللا »باشد جهاد براي شما ناگوار می«

 فرماید: متعال می
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ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُقتِلُوا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بَۡل  �ۚ تَ

َ
ٓ أ  ١٦٩ زَقُونَ يُرۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

ٓ  فَرِِح�َ  ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ونَ َتبۡ َو�َسۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ ُ�ِ  ِ ِينَ ٱب ْ يَلۡ  لَمۡ  �َّ  ّمِنۡ  بِِهم َحُقوا
�َّ  فِِهمۡ َخلۡ 

َ
ونَ َتبۡ �َسۡ  ١٧٠ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  � ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  ِ�ُ  لٖ َوفَۡض  �َّ

نَّ 
َ
َ ٱ َوأ جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ رَ أ    ]١٧١  ،١٦٩: آل عمران[   ﴾١٧١ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

اند و نزد پروردگارشان  هرگز کسانی را که در راه اهللا کشته شدند، مرده مپندار؛ بلکه زنده
چه اهللا از فضل خویش به آنان داده است، شادمانند و در حق کسانی  به آن یابند. روزي می

چراکه نه  کنند؛ شوند) شادي می مى اند و به دنبال ایشان (شهید که هنوز به آنان نپیوسته
شوند. آنان، به نعمت و فضل پروردگار و از  ترس و هراسی بر آنان است و نه اندوهگین مى

 برد، شادمانند. که اهللا، پاداش مؤمنان را از میان نمی این

 111ي  شاءاهللا شرح آن در آیه باشد و ان این، فضیلت بزرگی براي جهاد می
 ذکر کرده است، خواهد آمد:  /لفي توبه که مؤ سوره
َ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نُفَسُهمۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ نَّ  لَُهمَ�

َ
   ]١١١: التوبة[  ﴾نَّةَ �َۡ ٱ لَُهمُ  بِأ

 که بهشت از آنان باشد، خریداري نمود. هاي مومنان را در مقابل این ها و مال همانا اهللا، جان

شوي، دشمنت  کنی که اگر در میدان نبرد زخمی یا کشته  اي مسلمان! آیا گمان می
 فرماید: سالم است؟ اهللا متعال می

ْ  َوَ� ﴿ ٓ بۡ ٱ ِ�  تَِهُنوا ْ  إِن ِم� َقوۡ لۡ ٱ ءِ تَِغا   تَُ�ونُوا
ۡ
  فَإِ�َُّهمۡ  لَُمونَ تَ�

ۡ
  َكَما لَُمونَ يَ�

ۡ
 لَُموَنۖ تَ�

ِ ٱ ِمنَ  ُجونَ َوتَرۡ  ُ ٱ َوَ�نَ  ُجوَنۗ يَرۡ  َ�  َما �َّ  ]١٠٤:  النساء[  ﴾١٠٤ َحِكيًما َعلِيًما �َّ
و در تعقیب و جستجوي دشمن سستی نکنید. اگر شما (هنگام رویارویی با دشمن) متحمل   

کشند؛ ولی شما از اهللا امیدي دارید  شوید، آنان نیز همانند شما درد و رنج می درد و رنج می
 ها ندارند. و اهللا داناي حکیم است. که آن

رزمنده، امیدوار  ران، چیزي جز آتش دوزخ نیست؛ اما مسلمانِآورد کاف دست
شما از اهللا امیدي دارید که کافران «رو فرمود:  . از ایناست که به جایگاه شهدا برسد

، ابوسفیان که هنوز مسلمان نشده و در صف کافران بود، »اُحد«پس از جنگ ». ندارند
ماتت مسلمانان، فریاد برآورد: پیش از بازگشت به مکه باالي کوه رفت و براي ش

و ما امروز بر شما پیروز  نوبت است جاي روز بدر؛ پیروزي در جنگ به امروز به
چه پاسخی به ابوسفیان  گوي مسلمانان، عمر فاروق شدیم. اما بشنوید که سخن

هاي شما در  هاي ما در بهشت و کُشته ؛ زیرا کُشتهدشما با ما برابر نیستی«؛ فرمود: داد
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ست. جنگ، هم براي ما سخت و ناگوار است  و این، تفاوت بسیار بزرگی ».اند خدوز
باشد. امید  هاي دو طرف می ها و کشته و هم براي دشمن؛ ولی تفاوت، در زخمی

است که اهللا متعال درفش جهاد را برافراشته سازد؛ هم پرچم جهاد با نفس و هم 
داران کشورهاي اسالمی را  متعال زمامپرچم پیکار با دشمن. و نیز امیدواریم که اهللا 

راه بیاورد و آنان را از مشاورانِ نابکاري که برایشان  ي دینِ اهللا متعال، به براي اقامه
یقین اهللا متعال  ها ندارند، در پناه خویش قرار دهد؛ به بارند و هیچ سودي براي آن زیان

 بر هر کاري تواناست.
*** 

 فرماید: اهللا متعال می
ٞ ُكرۡ  َوُهوَ  قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿ ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ  ه

َ
ْ تَ�ۡ  أ  َخۡ�ٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا

  ]٢١٦: البقرة[   ﴾لَُّ�مۡ 
جنگ و جهاد در راه اهللا بر شما فرض شده؛ هرچند برایتان ناگوار است. چه بسا چیزي را 

دوست بدارید، ولی برایتان بد باشد. ناگوار بدانید، ولی برایتان خوب باشد. و چه بسا چیزي را 
 دانید.داند و شما نمیاهللا می

 فرماید: و می
ْ ٱ﴿ ْ َوَ�ٰ  َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا مۡ  ِهُدوا

َ
ٰ بِأ نُفِسُ�مۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ َّ�  ٰ  لُِ�مۡ َ�

   ]٤١: التوبة[   ﴾٤١ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ 
هایتان در راه اهللا جهاد کنید. ها و جانبار در راه اهللا خروج نمایید و با مالنبار و سنگی سبک

 دانستید.این براي شما بهتر است؛ اگر می

 فرماید: و می

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نُفَسُهمۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ نَّ  لَُهمَ�

َ
ۚ �َۡ ٱ لَُهمُ  بِأ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  نََّة

ِ ٱ َسبِيلِ  ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  اَحقّٗ  هِ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  َتلُوَنۖ َوُ�قۡ  ُتلُونَ َ�َيقۡ  �َّ  َءاِن� ُقرۡ لۡ ٱوَ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ  ةِ َرٮ
وۡ  َوَمنۡ 

َ
ِ بَِعهۡ  َ�ٰ أ ِۚ ٱ ِمنَ  ۦِده ْ َتبۡ سۡ ٱفَ  �َّ وا ِيٱ عُِ�مُ بِبَيۡ  ِ�ُ ٰ  ۦۚ بِهِ  ُتمبَاَ�عۡ  �َّ  ُهوَ  لَِك َوَ�

   ]١١١: التوبة[    ﴾١١١ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ
که بهشت از آنان باشد، خریداري نمود.  هاي مومنان را در مقابل این ها و مال همانا اهللا، جان

ست بر اهللا که در  ي راستینی شوند؛ وعده کشند و کشته می جنگند و می ایشان در راه اهللا می
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پس شما تورات و انجیل و قرآن آمده است. و چه کسی بیش از اهللا به پیمانش وفادار است؟ 
 اید. و این، همان رستگاري بزرگ است. را مژده باد به داد و ستدي که با پروردگار نموده

 شرح
در باب فضیلت جهاد، آیاتی از قرآن کریم را ذکر کرده است که بخشی  /مؤلف

ذکر خواهد شد. یکی از آیاتی که  تر بیان گردید و بخشی دیگر در ادامه از آن، پیش
 فرماید: ، این است که اهللا متعال مییادآوري نموده /مؤلف
  ]٢١٦: البقرة[                   ﴾قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿
 جنگ و جهاد در راه اهللا بر شما فرض شده است. 

عت اهللا یبراي اعالي کلمه و شرتر بیان شد که بر مسلمانان واجب است که  پیش
ها و  ز یهود، نصارا، مشرکان و کمونیستبا دشمنان اهللا و دشمنان خویش، اعم امتعال، 
سان   عزت و سرافرازيِ مسلمانان را در پی دارد؛ بدین. جهاد، پیکار کنندکافران دیگر 

دهند.  دست خویش و با خفت و خواري، جزیه می شوند یا به مسلمان می ،که کافران
اي جز  ه چارهگوییم ک ها نمی نکنیم که اسالم بیاورند و به آ نمیما، آنان را مجبور 

پذیرش اسالم ندارید؛ بلکه پیش از جهاد و نیز پس از آن، باید توان رزمیِ خود را باال 
ست که مسلمانان نه نیرويِ ایمانیِ خود را تقویت  ببریم؛ ولی متأسفانه دیرزمانی

رفت نظامیِ  رو کافران پیش از ایناند و نه توانِ رزمی و نظامیِ خویش را.  کرده
که این اسالم است که باید غالب  اند؛ در صورتی شته و از ما جلو افتادهگیري دا چشم

یا باشد تا رویاروي کافران بایستیم و به آنان بگوییم: مسلمان شوید تا زنده بمانید 
چه  . و چنانکه جزیه دهید بمانید؛ البته مشروط به این چنان بر دینِ خود توانید هم می

یرفتند، بر ما واجب است که با آنان پیکار نماییم. اما یک از این دو گزینه را نپذ هیچ
جا که  نپیش از پیکار با کافران، تا آ گونه که بیان شد، بر ما واجب است که همان

توان و نیروي خود را افزایش دهیم و با آمادگی کامل با دشمنان وارد پیکار توانیم،  می
 فرماید: شویم؛ زیرا اهللا متعال می

﴿  ْ وا ِعدُّ
َ
ا لَُهم َوأ �ٖ  ّمِن ُتمَتَطعۡ سۡ ٱ مَّ  ]٦٠: األنفال[     ﴾قُوَّ

 .چه از نیرو در توان شماست، براي پیکار با آنان آماده سازید آن  

 نیرو بر دو گونه است: نیروي مادي و نیروي معنوي.
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 فرماید: اهللا متعال میکه  چناننیروي معنوي، ایمان به اهللا و کارِ نیکوست؛ 
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِ ٱ � ْ  ينَ �َّ ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َءاَمُنوا

َ
ٰ  أ ِ��ٖ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  تُنِجيُ�م َر�ٖ تَِ�ٰ  َ�َ

َ
 ١٠ أ

ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ِ ٱب ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ َوتَُ�ٰ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسُ�مۚۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ٰ  َوأ  لُِ�مۡ َ�

   ]١١  ،١٠: الصف[   ﴾١١ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ 
دهد؟  اي مؤمنان! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی دردناك نجات می

هایتان جهاد کنید. این، براي  ها و جان به اهللا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه اهللا با مال
 شما بهتر است؛ اگر بدانید. 

ست. امروزه  میو افزایش نیروي مادي، همان آمادگی رزمی و نیروي نظا
در اند،  ي نظامی از دشمنان خویش عقب افتاده که در زمینه مسلمانان عالوه بر این

رو به جاي پیکار با کافران،  اند؛ از این توجه شده ي دین و ایمان نیز غافل و بی زمینه
ها  در جنگ و ستیزند. اهللا متعال خود رحم کند و ما را از این نابسامانی دیگر یکبا 

 دهد.نجات 
ست که مانند سایر واجبات، به قدرت و توانایی  پیکار با کافران، واجبی شرعی

امت اسالمی در ناتوانی معنوي و مادي  هبستگی دارد. ناگفته پیداست که امروزانسان 
در پیِ براي انجام این واجب شرعی، باید و چون تواناییِ پیکار ندارد،  برد سر می به

به استطاعت و تواناییِ وي خود باشد؛ زیرا واجبات شرعی ایش توانِ مادي و معنافز
 فرماید: گونه که اهللا متعال می افراد بستگی دارد؛ همان

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا   ]١٦:  التغابن[                    ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ
 توانید، تقواي اهللا پیشه کنید. تا می 

 فرماید: اهللا متعال می
ٞ ُكرۡ  َوُهوَ  قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿ ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ  ه

َ
ْ تَ�ۡ  أ  َخۡ�ٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا

ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ 
َ
ْ  أ ُ ٱوَ  لَُّ�مۚۡ  َ�ّٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  ُ�ِبُّوا نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ

َ
  ﴾٢١٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

  ]٢١٦: البقرة[ 
هرچند برایتان ناگوار است. چه بسا چیزي را  جنگ و جهاد در راه اهللا بر شما فرض شده؛ 

ناگوار بدانید، ولی برایتان خوب باشد. و چه بسا چیزي را دوست بدارید، ولی برایتان بد باشد. 
 دانید.داند و شما نمیاهللا می
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ي پیکار است و  ابتداي این آیه، خاص و پایانِ آن، عام است؛ ابتداي آیه درباره
صورت عمومی بیان  هبگوار است؛ ولی پایانِ آن،  اي شما ناکند که جهاد بر بیان می

و نفرمود: » چه بسا چیزي را بد و ناگوار بدانید، ولی برایتان خوب باشد«دارد که:  می
و » چه بسا چیزي را بد و ناگوار بدانید«بسا جهاد را ناگوار بدانید؛ بلکه فرمود:  چه

که  داند، در صورتی ان چیزي را بد میبسا انس شود؛ زیرا چه این، شاملِ هر چیزي می
پندارد، در  را خیر می خیرِ او در آن است و نیز گاه چیزي را دوست دارد یا آن

 فرماید: . لذا اهللا متعال میکه به زیانِ اوست صورتی
ن وََعَ�ٰٓ ﴿

َ
ْ تَ�ۡ  أ ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا

َ
ْ  أ  َ�ّٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  ُ�ِبُّوا

ُ ٱوَ  لَُّ�مۚۡ  نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
   ]٢١٦: البقرة[  ﴾٢١٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

چه بسا چیزي را ناگوار بدانید، ولی برایتان خوب باشد. و چه بسا چیزي را دوست بدارید، ولی 
 برایتان بد باشد.

 ید:فرما می باشد که اهللا می »نساء«ي  ي سوره این آیه، مانند نوزدهمین آیه
ن َ�َعَ�ٰٓ  ُتُموُهنَّ َكرِهۡ  فَإِن﴿

َ
ْ تَ�ۡ  أ ُ ٱ َعَل َوَ�جۡ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا   ﴾١٩�َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  �ِيهِ  �َّ

 ] ١٩:  النساء[ 
دانید، ولی بسا چیزي را ناگوار می آمد، بدانید که چهو اگر از آنان (=همسرانتان) خوشتان نمی 

 اهللا در آن خیر فراوانی قرار داده است

بسا از  چه«و نفرمود: » بسا چیزي را ناگوار بدانید چه«این آیه نیز فرمود: در 
اي عمومی را  ؛ بلکه بر اساس یک موضوع خاص، مسأله»همسرانتان خوشتان نیاید

 بیان فرمود.
با  ي مسایل، مصداق دارد؛ یعنی گاه اهللا ي همه رو این حالت درباره از این

را ناخوشایند  زند که آن براي ما رقم می ي خویش، چیزي قدرت، حکمت و اراده
بینیم که بر خالف پندارِ ما، خیر بوده است و برعکسِ  دانیم و سپس در پایان می می

رو شایسته است که  ، اما پایانی بد دارد؛ از اینپنداریم می را خیراین حالت، گاه چیزي 
فرماید:  پس اهللا متعال میانسان همواره از اهللا متعال پایانِ نیک را درخواست نماید. س

ُ ٱوَ ﴿ نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
داند و ما  آري؛ اهللا می». دانید داند و شما نمی اهللا می«:﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

از آینده و امور غیبی آگاه  دانیم؛ علم االهی همه چیز را در بر گرفته و اهللا نمی
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چه که در دلِ ما خطور  ر به آندانیم. پروردگا داند؛ ولی ما نمی است و هر چیزي را می
که ي روح  دانیم؛ حتی درباره نمی ما داناست؛ ولی -که نمایان شود پیش از آن -کند می

 فرماید: می گونه که اهللا همان زندگی به آن بستگی دارد، دانشی نداریم؛
وِح� ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ وحُ ٱ ُقلِ  لرُّ مۡ  ِمنۡ  لرُّ

َ
ٓ  َرّ�ِ  رِ أ وتِيتُ  َوَما

ُ
 إِ�َّ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  مأ

   ]٨٥: اإلرساء[  ﴾٨٥قَلِيٗ� 
ي پروردگار من است و تنها از  پرسند؛ بگو: (آگاهی از روح) ویژه ي روح می و از تو درباره

 اید. دانش اندکی برخوردار شده

ُ ٱوَ ﴿دانیم. فرمود: ي روحی که در کالبد ماست، چیزي نمی درباره نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 َ�  َوأ

ست؛  اي توبیخی این، جمله». اید و تنها از دانش اندکی برخوردار شده«یعنی: ﴾لَُمونَ َ�عۡ 
خبرید، فراوان است و علوم  فرماید: علومی که از آن بی کند و می گویا ما را توبیخ می

اش  گونه است و درباره شناسید؛ پس اگاهی از روح نیز همین فراوانی را حتی نمی

ُ ٱوَ ﴿فرماید: که اهللا متعال می ه اینصدانید. خال چیزي نمی نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 َ�  َوأ

 ».دانید داند و شما نمی اهللا می«:﴾لَُمونَ َ�عۡ 
 فرماید: ذکر کرده است؛ اهللا متعال می /ي بعدي که مؤلف و اما آیه

ْ ٱ﴿ ْ َوَ�ٰ  َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا مۡ  ِهُدوا
َ
ٰ بِأ نُفِسُ�مۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ َّ�  ٰ  لُِ�مۡ َ�

   ]٤١: التوبة[   ﴾٤١ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ 
. هایتان در راه اهللا جهاد کنیدها و جانبار در راه اهللا خروج نمایید و با مالبار و سنگین سبک

 دانستید. این براي شما بهتر است؛ اگر می

ْ ٱ﴿ ؛ به سوي چه چیزي »بار خروج نمایید نگینبار و س سبک«: ﴾َوثَِقاٗ�  اِخَفا�ٗ  نفُِروا
بار، این است که چه  بار و سبک . و منظور از سنگینیا براي چه؟ آري؛ براي جهاد

و اگر دانا و  خروج براي شما آسان و چه دشوار باشد، در هر حال به جهاد بروید.
 ید که جهاد و پیکار در راه اهللا براي شما بهتر است.نخردمند هستید، بدا

 فرماید:  متعال میاهللا
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َ ٱ إِنَّ ﴿  ۡ ٱ ِمنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نُفَسُهمۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ نَّ  لَُهمَ�

َ
ۚ �َۡ ٱ لَُهمُ  بِأ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  نََّة

ِ ٱ َسبِيلِ  ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  اَحقّٗ  هِ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  َتلُوَنۖ َوُ�قۡ  ُتلُونَ َ�َيقۡ  �َّ  َءاِن� ُقرۡ لۡ ٱوَ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ  ةِ َرٮ
وۡ  َمنۡ وَ 

َ
ِ بَِعهۡ  َ�ٰ أ ِۚ ٱ ِمنَ  ۦِده    ]١١١: التوبة[    ﴾�َّ

که بهشت از آنان باشد، خریداري نمود.  هاي مومنان را در مقابل این ها و مال همانا اهللا، جان
ست بر اهللا که در  ي راستینی شوند؛ وعده کشند و کشته می جنگند و می ایشان در راه اهللا می

 ده است. و چه کسی بیش از اهللا به پیمانش وفادار است؟تورات و انجیل و قرآن آم

ی کامل؛ خریدار ست! داد و ستدي با ارکان و شرایط اي بنگرید؛ عجب معامله
 کیست؟ اهللا. فروشنده کیست؟ مومنان.

کنند؟  دریافت می هایشان را. و چه از اهللا ها و مال فروشند؟ جان مومنان چه می
له چیست؟ وعده و ضمانت االهی، سند این معامله ي این معام بهشت. سند و قباله

شود. سندي که در تورات و  گردد و دور ریخته می باشد؛ نه کاغذهایی که پاره می می
هاي  ؛ سندي مکتوب و محکم که در برترین کتابانجیل و قرآن، ثبت شده است

ي  هآسمانی، یعنی قرآن کریم، تورات و انجیل به ثبت رسیده است. پس چه معامل
، بهشت را ست؛ جان و مالِ خویش را در راه اهللا فدا کن؛ اهللا در عوض بزرگ و کاملی

َحِدُ�ْم لََموِْضُع «اش فرموده است:  درباره اهللا دهد؛ بهشتی که رسول به تو می
َ
َسْوِط أ

ْ�يَا َوَما ِ�يَْها َنَِّة َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ
ْ
در بهشت، از ي جاي شالق شما  اندازه به«یعنی:  )1(.»يِف اجل

 ».باشد چه در آن است، بهتر می دنیا و آن
چه که در آن  یک شالق، حدود یک متر است؛ یعنی یک مترِ بهشت، از دنیا و آن

بسا دنیاي تو، آکنده از غم  باشد؛ کدامین دنیا؟ دنیاي تو؟ خیر؛ زیرا چه است، بهتر می
ها و  با تمام خوشی ي دنیا از همه بهشتو اندوه، و درد و رنج باشد؛ یک مترِ 

 آن تا برپاییِ قیامت بهتر است. از زمانِ آفرینشهایش  نعمت
بهاتر است یا بهشت؟ آري؛ بهشت را قیمتی نیست. پس  راستی جان و مال گران به

جان و مالِ فناپذیرِ خود را با نعمتی جاویدان و ؛ زیرا کند فروشنده چه سود کالنی می
ي اهللا  اندازه کس به اش اهللا متعال است که هیچ عاملهکند و طرف م معامله می یگشهمی

) 6415، 3250، 2892هاي: ( شماره )؛ این روایت، نزد بخاري، به5/330روایت احمد در مسندش ( )1(
 نیز موجود است.
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وۡ  َوَمنۡ ﴿فرماید:  به پیمانش وفادار نیست. اهللا متعال می
َ
ِ بَِعهۡ  َ�ٰ أ ِ ٱ ِمنَ  ۦِده و «یعنی:  ﴾�َّ

ست؛ یعنی اهللا  این، استفهام انکاري» چه کسی بیش از اهللا به پیمانش وفادار است؟
گاه خُلف وعده  ن خویش وفادار است و اهللا هیچطور مطلق به پیما بیش از همه و به

 کند. نمی

ْ َتبۡ سۡ ٱفَ ﴿فرماید:  سپس می وا ِيٱ عُِ�مُ بِبَيۡ  ِ�ُ پس شما را «یعنی:  ﴾ۦبِهِ  ُتمبَاَ�عۡ  �َّ
این داد و ستد سودمند، هم براي ». اید مژده باد به داد و ستدي که با پروردگار نموده

را به چنین داد و ستدي  دیگر یکاست که  باشد و هم شایسته ش میبخ خودتان شادي
 فرماید: رو اهللا متعال می مژده دهید. از این

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُقتِلُوا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بَۡل  �ۚ تَ

َ
ٓ أ  ١٦٩ زَقُونَ يُرۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

ٓ  فَرِِح�َ  ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ َ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ ونَ َتبۡ سۡ َو� ُ�ِ  ِ ِينَ ٱب ْ يَلۡ  لَمۡ  �َّ  ّمِنۡ  بِِهم َحُقوا
�َّ  فِِهمۡ َخلۡ 

َ
ونَ َتبۡ �َسۡ  ١٧٠ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  � ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  ِ�ُ  لٖ َوفَۡض  �َّ

نَّ 
َ
َ ٱ َوأ جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ رَ أ    ]١٧١  ،١٦٩: آل عمران[    ﴾١٧١ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

اند و نزد پروردگارشان  سانی را که در راه اهللا کشته شدند، مرده مپندار؛ بلکه زندههرگز ک
چه اهللا از فضل خویش به آنان داده است، شادمانند و در حق کسانی  به آن یابند. روزي می

چراکه نه  کنند؛ شوند) شادي می اند و به دنبال ایشان (شهید مى که هنوز به آنان نپیوسته
شوند. آنان، به نعمت و فضل پروردگار و از  بر آنان است و نه اندوهگین مىترس و هراسی 

 برد، شادمانند. که اهللا، پاداش مؤمنان را از میان نمی این

شادمان هستند و در پیِ رساندنِ این مژده  این داد و ستد بزرگ خاطر بهشهدا لذا 
 به مومنان هستند.

﴿ ٰ در   ﴾ُهوَ ﴿ ».و این، همان رستگاريِ بزرگ است« ﴾َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َوَ�
اند: در زبان عربی، ضمیر فصل سه نقش  ؛ علما گفتهباشد می» ضمیرِ فصل«جا  این

 دارد:
 اختصاص. -1
 .تأکید -2
آید تا  و تمییز بین خبر و صفت؛ یعنی ضمیر فصل در میان مبتدا و خبر می -3

 ي پس از مبتدا، خبر است؛ نه صفت. شود که واژه روشن
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ٰ ﴿ا لذ یعنی: همانا این، همان رستگاريِ بزرگ است که   ﴾َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َوَ�
فشانی  مارِ کسانی قرار دهد که در راه او جانشاهللا متعال ما را در  نظیري ندارد.

 فروشند. کنند و جان و مال خود را به اهللا می می
 فرماید: می اهللا
ۡ ٱ نَ مِ  عُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ َتوِي�َسۡ  �َّ ﴿ ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

ُ
رِ ٱ أ َ ۡ ٱوَ  ل�َّ  َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ ُمَ�ٰ ل

ِ ٱ مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َ�

َ
َل  َوأ ُ ٱ فَضَّ ۡ ٱ �َّ مۡ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل

َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
 عِِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  َوأ

 ۚ ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َدرََجٗة � سۡ �ُۡ ٱ �َّ َل  َ�ٰ ُ ٱ َوفَضَّ ۡ ٱ �َّ جۡ  عِِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل
َ
 اَعِظيمٗ  ًراأ

ۚ َورَۡ�َ  فَِرةٗ َوَمغۡ  هُ ّمِنۡ  ٖت َدَرَ�ٰ  ٩٥ ُ ٱ َوَ�نَ  ٗة    ]٩٦  ،٩٥:  النساء[  ﴾ ٩٦ رَِّحيًما �َ�ُفورٗ  �َّ
هایشان در راه اهللا  ها و جان که با مال اند، با آنان و آسیبی ندیده  مومنانی که در خانه نشسته

کنند، بر آنان  هایشان جهاد می ها و جان کنند، برابر نیستند. اهللا، کسانی را که با مال هاد میج
ي نیک داده و  اند، برتري فراوانی بخشیده است. اهللا به هر دو گروه وعده که بر جاي نشسته

نشینان، با پاداش بزرگ برتري بخشیده است. درجاتی از سوي خویش و  مجاهدان را بر خانه
 ي مهرورز است. کند). و اهللا آمرزنده رزش و رحمت (نصیبشان میآم

نشین با مجاهدان و  اهللا متعال در این آیه بیان فرموده است که مومنان خانه
 رزمندگان میدان جهاد، برابر نیستند؛ زیرا جهادگر، با جان و مالِ خود را در راه اهللا

که اهللا  افراد معذورترسو هستند؛ مگر اند،  که در خانه نشسته کند؛ ولی آنان پیکار می

ْوِ�  َ�ۡ�ُ ﴿: ها اشاره فرموده است و به آنمستثنا کرده آنان را متعال در این آیه 
ُ
 أ

رِ ٱ َ اگر به اشاره دارد که  پذیري افراد آسیبزیرا این عبارت در یک معنا، به  ﴾ل�َّ
راد معذور را که سه اهللا متعال در سایر آیات قرآن افبینند؛  جهاد بروند، آسیب می

 :فرماید که می گروه هستند، برشمرده است؛ چنان
 ٱ َ�َ  َس لَّيۡ ﴿

َ
 ٱ َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

َ
ۡ ٱ َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  َرجِ عۡ ۡ�   ﴾َحَرجٞ  َمرِ�ِض ل

 ]  ١٧: الفتح[ 
 بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست (که در جنگ شرکت نکنند).

ی هایابند، گن اي براي سفر جهاد نمی کسانی که هزینهن و افراد ناتوابر چنین  هم
 فرماید: می لنیست که در جنگ شرکت نکنند؛ زیرا اهللا متعا
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ٓ ٱ َ�َ  َس لَّيۡ ﴿ َعَفا ۡ ٱ َ�َ  َوَ�  ءِ لضُّ ِينَ ٱ َ�َ  َوَ�  َ�ٰ َمرۡ ل  يُنفُِقونَ  َما َ�ُِدونَ  َ�  �َّ
ْ  إَِذا َحَرجٌ  ِ  نََصُحوا ۡ ٱ َ�َ  َما ۦۚ َورَُسوِ�ِ  ِ�َّ ُ ٱوَ  َسبِيٖل�  ِمن ِسنِ�َ ُمحۡ ل  َ�ُفورٞ  �َّ
 ] ٩١: التوبة[   ﴾٩١رَِّحيمٞ 

یابند، گناهی نیست؛ البته اي (براي سفر جهاد) نمیبر ناتوانان، و بیماران و کسانی که هزینه 
اش باشند. بر نیکوکاران هیچ سرزنشی نیست. و اهللا،  در صورتی که خیرخواه اهللا و فرستاده

 ي مهرورز است.آمرزنده

شوند،  و اما سومین گروه که به علت عدم حضور در میدان نبرد گنهکار نمی
 فرماید: کسانی هستند که به فراگیريِ علوم دینی اشتغال دارند؛ زیرا اهللا متعال می

ۡ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ ْ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۚ َكآ ِ�َنفُِروا ٓ  ُهمۡ نۡ مِّ  قَةٖ فِرۡ  ُ�ِّ  ِمن َ�َفرَ  َ� فَلَوۡ  فَّٗة ْ  �َِفةٞ َطا ُهوا ََتَفقَّ ِ�ّ 
ْ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ْ رََجُعوٓ  إَِذا َمُهمۡ قَوۡ  َوِ�ُنِذُروا   ]١٢٢: التوبة[     ﴾١٢٢َذُرونَ َ�ۡ  َلَعلَُّهمۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ا

باره رهسپار جهاد شوند. چرا از هر گروهی، تعدادي  یک جا و به  ي مؤمنان یک نباید همه 
گاه  اند) در دینشان دانش بیاموزند و قومشان را آن که به جهاد نرفته کنند تا (آنان خروج نمی

 که نزدشان بازگشتند، بیم دهند تا (از مخالفت با فرمان االهی) بترسند؟

 لذا سه گروه، معذورند:
 پذیر. افراد ناتوان و آسیب -1
 یابند. اي براي سفر جهاد نمی کسانی که هزینه -2
 ل دارند.که به تحصیل علوم دینی اشتغا آنان -3

بنابراین، عدم شرکت در جهاد، یا به سببِ مصلحتی فراتر از مصلحت جهاد است 
چون ناتوانی و   ست؛ و یا به سبب عذري پژوهی و فراگیريِ علوم دینی که همان، دین

 .با وجود آن عذر به جهاد برودتواند  که مسلمان نمی فقر است
 فرماید: اهللا متعال می

�َسۡ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  عُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ َتوِي�َّ ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
ُ
رِ ٱ أ َ ۡ ٱوَ  ل�َّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ ُمَ�ٰ ل َّ� 

مۡ 
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ َ�

َ
َل  َوأ ُ ٱ فَضَّ ۡ ٱ �َّ مۡ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل

َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
 عِِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  َوأ

  ]٩٥:  النساء[   ﴾َدرََجةٗ 
هایشان در راه اهللا  ها و جان که با مال اند، با آنان و آسیبی ندیده  مومنانی که در خانه نشسته

کنند، بر آنان  هایشان جهاد می ها و جان کنند، برابر نیستند. اهللا، کسانی را که با مال جهاد می
 اند، برتري فراوانی بخشیده است. که بر جاي نشسته
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گونه  برابر نیستند؛ همان ردیگ یکگر این است که مومنان با  روشنی نشان ن آیه بهیا
 فرماید: که اهللا متعال می

نۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  َ� ﴿ نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
 ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ

ِينَ ٱ َّ�  ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا   ]١٠: احلديد[    ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ �َّ

آن دسته از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق کردند و (در راه اهللا) جنگیدند، همسان دیگران  
تر است.  نیستند؛ (بلکه اجر و پاداش) کسانی که پس از فتح، انفاق نمودند و جنگیدند، بزرگ

 و اهللا به هر یک (از این دو گروه) بهشت را وعده داده است.

که  ، نفی شده است؛ چناني، مساوات و برابردر قرآن کریم در موارد فراوانی
 فرماید: می اهللا

 ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل ﴿
َ
مۡ  ِص�ُ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

َ
لَُ�ٰ ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  أ  ]١٦: الرعد[﴾�ُّورُ ٱوَ  ُت لظُّ

 بگو: آیا نابینا و بینا برابرند و آیا تاریکی و روشنی یکسان هستند؟    
 فرماید: و نیز می

ٓ  فَُراتٞ  بٞ َعذۡ  َذاَ�ٰ  َرانِ حۡ ۡ�َ ٱ َتوِي�َسۡ  َوَما﴿ ابُهُ  �َسا َجاجٞ  حٌ ِملۡ  َذاَوَ�ٰ  ۥَ�َ
ُ
  ﴾أ

   ]١٢: فاطر[ 
 گوار است و آن یکی، شور و تلخ. دو دریا یکسان نیستند؛ این یکی، شیرین و گوارا و خوش

اسالم، گویند:  دانم که برخی از مردم، می جا یادآوري این نکته را ضروري می این 
ها با گفتن این عبارت، قصد خیر دارند و  نست. شماري از آ مساوات و برابري دینِ

کنند. این، نسبت دادن  شماري دیگر، اهداف بدي را با گفتن چنین عبارتی دنبال می
دروغ به دین اسالم است؛ زیرا دین اسالم، دین برابري نیست؛ بلکه دینِ عدالت 

دهد و اگر دو  ست، به او می ي هر کسی را که شایسته باشد؛ بدین معنا که حقّی می
برابرند؛ و گرنه، برابر  دیگر یکنفر در امري، حقّ برابر داشته باشند، در آن مورد با 

توان دین برابري دانست؛  طور مطلق و بدون هیچ قیدي، نمی نیستند. لذا اسالم را به
 اید:فرم بلکه اسالم، دین عدالت است؛ زیرا اهللا متعال می

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب    ]٩٠: النحل[                    ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي يِٕ �يَتا

 .دهد همانا اهللا به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می

گویند: زن و مرد  ست، می برخی با طرح این ادعا که اسالم دین مساوات و برابري
یز با هم برابرند و باید به زنان، همان حقوقی را داد که مردان دارند. این، اشتباه ن
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باشد و این، یعنی عدالت.  است؛ حقوق مرد و زن، متناسب با خودشان می
دهد که یک نفر،  گویند: دین اجازه نمی ها نیز با طرح چنین دیدگاهی، می سوسیالیست

رو بخشی از اموال ثروتمند را به نفع  شد؛ از اینبسیار ثروتمند و دیگري، بسیار فقیر با
ها با طرح چنین دیدگاهی، قصد بدي دارند.  کنیم. روشن است که آن فقیر، مصادره می

شود؛ درستش، این است که بگوییم:  البته گاه این دیدگاه، با قصد نیک مطرح می
هد؛ زیرا اهللا د اسالم، دین عدالت است و به هر کسی حقّی را که درخورِ اوست، می

 متعال به عدالت و رعایت حق دستور داده و فرموده است: 
َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  

ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب   ]٩٠: النحل[                    ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي يِٕ �يَتا

 دهد. همانا اهللا به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می
طور عالم و دانشمند  برابر نیستند؛ و همین دیگر یکبینا با نا و ناه بیروشن است ک

توان آدمِ شرور و بدکار را با آدم نیک و سازنده،  سواد یکسان نیست و نمی با آدمِ بی
 برابر دانست.
ضروري دانستم؛  را جا که اسالم، دین عدالت است، یادآوريِ این نکته لذا از آن

عاصر، بدون توجه به مفهوم این عبارت، اسالم را دین زیرا بسیاري از نویسندگان م
کنند که امکان ندارد که اسالم، با  دانند و بدین نکته توجه نمی برابري و مساوات می

به مساوات و برابري در همه حال، حکم کند؛ زیرا همه، تنوع و اختالف  وجود این
کرد، دیگر دین استوار و  همه تفاوت، به مساوات و برابري حکم می اگر با وجود این

گراست و وقتی دو نفر با هم متفاوت  بین و حق رو مسلمان، واقع نقصی نبود. از این بی
که از هر جهت، برابر باشند؛ در این  داند؛ مگر این باشند، آن دو را برابر و یکسان نمی

 هاي آنان، یکی باشد. صورت اقتضايِ عدل، این است که حقوق و برخورداري
کنم؛  ي دیگر را نیز یادآوري می ي موضوعی که پیش آمد، یک نکته ه بهانهاینک ب

یا اهللا! من از تو «گویند:  شود که برخی از مردم، در دعاهایشان می گاه شنیده می
در تقدیري که برایم خواهم که  ؛ بلکه فقط از تو میبرگردانیتقدیرِ مرا خواهم که  نمی

 این دعا یا عبارت، درست نیست؛ پیامبر گفتنِ». اي، به من لطف کنی رقم زده
 ادّلاعء«فرموده است: 

َّ
َقَضاَء إال

ْ
تقدیر را چیزي جز دعا «یعنی:  )1(؛»ال يَُرّد ال

 .7687نگا: صحیح الجامع، ش:  حسن است؛ )1(
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یا این بدین معنا نیست که دعا، سرنوشت یا تقدیر را دگرگون نماید ». گرداند برنمی
د و از اهللا متعال ثار دعا، این است که اگر دعا کنیرا برگرداند؛ بلکه یکی از آ آن

بخواهید که مشکلِ شما را برطرف سازد، در حقیقت، در لوح محفوظ براي شما مقدر 
بوده است که براي برطرف شدن مشکل خود دعا کنید؛ در نتیجه بنا بر تقدیري که 

سازد؛ البته  براي شما رقم خورده است، اهللا متعال با این دعا، مشکلتان را برطرف می
خواهم  من نمی«گویید:  نیز براي شما مقدر بوده است. لذا وقتی که مینفسِ این دعا 

مشکلم را گویید که برایم مهم نیست که آیا  ، گویا این را می»که تقدیر مرا برگردانی
ي مشکالتش  که انسان خواهانِ برطرف شدن همه حل کنی یا خیر؛ در صورتی

هاي درست و  ت، با عبارترو به جاي گفتنِ این عبارت نادرس باشد. از این می
درستی بده؛ یا اهللا! مرا از فقر  تن به منشایسته دعا کنید؛ بگویید: پروردگارا! 

که با  هایم را ادا کنم. خالصه این دستی رهایی بخش؛ یا اهللا! توفقیم ده که بدهی وتنگ
هاي درست و شایسته دعا کنید؛ زیرا اهللا متعال هر کاري که بخواهد، انجام  عبارت

ماییم که به او نیاز داریم؛ زیرا انسان در  کس جلودارِ او نیست و این دهد و هیچ می
که بگوید: اگر  دعا باید با قاطعیت و یقین، درخواست خود را مطرح کند؛ نه این

َحُدُ�ُم: «فرموده است:  خواهی، چنین کن. پیامبر می
َ
 اْغِفْر يِل ِإْن ا�َّال َ�ُقولَنَّ أ

ُ  ا�َِّشئَت، 
َ

إِنَُّه ال ُمْكِرَه هل
لََة، فَ

َ
َمْسأ

ْ
یک از شما  هیچ«یعنی:  )1(؛»ارمَْحِْ� إِْن ِشئَت، يِلَْعِزِم ال

نگوید: یا اهللا! اگر خواستی، مرا بیامرز یا اگر خواستی، به من رحم کن؛ بلکه با یقین و 
و هیچ » مجبور سازد -به کاري -تواند اهللا را  کس نمی قاطعیت بخواهد؛ زیرا هیچ

 کاري براي اهللا متعال، دشوار نیست.
 کمک کنید دیگر یک  همواره در مسیر تقوا و پرهیزگاري بهکنم که  خواهش میلذا 

 بینید، به او تذکر دهید.  هایی می و اگر از کسی چنین اشتباه
 فرماید: قرآن، در موارد فراوانی از نفیِ برابري، سخن گفته است؛ اهللا متعال می

َثٗ�  ُ�ملَ  َ�ََب ﴿ نُفِسُ�ۡمۖ  ّمِنۡ  مَّ
َ
ا ّمِن لَُّ�م َهل أ يۡ  َملََكۡت  مَّ

َ
 ّمِن ُنُ�مَ�ٰ �

 ٓ �َ نُتمۡ  ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما ِ�  ءَ ُ�َ
َ
ٓ  �ِيهِ  فَأ  ]٢٨: الروم[   ﴾ ءٞ َسَوا

 .نقل از ابوهریره به 2679)؛ و مسلم، ش: 7477، 6339صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ایم، با شما  زند؛ آیا بردگانتان در آنچه نصیبتان کرده (اهللا) برایتان از حال خودتان مثال می  
 ها با هم برابر باشید؟ ترتیب که شما در دارایی ینشریکند؛ بد

جا نیز برابري، نفی شده است؛  ست، در این جا که پاسخِ این پرسش، منفی از آن
کرد، به او  عنوان دین مساوات و برابري یاد می لذا اگر از کسی شنیدید که از اسالم به

به هر کسی همان  تذکر دهید که این گونه نیست؛ بلکه اسالم، دین عدالت است و
 دهد که درخورِ اوست. حقی را می

کت ننشینید و اگر از کسی تر توضیح دادم نیز سا در برابر دعاي ناشایستی که پیش
دانش و ما خواهیم که به  رتی شنیدید، به او تذکر دهید. از اهللا متعال میچنین عبا

یانه را تکرار رایی که سخنان عام افراد سستبینش دینی عنایت کند و ما را جزو 
 گویند، نگرداند. فهمند که چه می کنند و نمی می

 فرماید: اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َءاَمُنوا

َ
ٰ  أ ِ��ٖ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  تُنِجيُ�م َر�ٖ تَِ�ٰ  َ�َ

َ
 ١٠ أ

ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ِ ٱب ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ َوتَُ�ٰ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ َّ�  ِ مۡ ب
َ
ٰ أ نُفِسُ�مۚۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ٰ  َوأ  لُِ�مۡ َ�

ٰ  ُ�مۡ ِخلۡ َوُ�دۡ  ُذنُوَ�ُ�مۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َ�غۡ  ١١ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ   رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
 ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن

َ
ٰ  ِ�  َطّيَِبةٗ  ِ�نَ َوَمَ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  ٖن� َعدۡ  ِت َج�َّ  ١٢ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

خۡ 
ُ
ۖ ُ�ِ  َرىٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  نَۡ�ٞ  بُّوَ�َها ِ  قَرِ�ٞبۗ  حٞ َوَ�تۡ  �َّ ۡ ٱ َو�َّ�ِ  ]١٣  ،١٠:الصف[﴾١٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

دهد؟  اي مؤمنان! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی دردناك نجات می
ید. این، براي هایتان جهاد کن ها و جان به اهللا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه اهللا با مال

هایی)  ها (بوستان شما بهتر است؛ اگر بدانید. تا گناهانتان را بیامرزد و شما را وارد بهشت
ها  اي در بهشت هاي پاکیزه ، نهرها روان است و در مسکنها و درختانش زیر کاخبگرداند که 

شما  هاي جاویدان (جایتان دهد). این، رستگاري بزرگ است. و نعمت دیگري به و بوستان
یاري و پیروزي نزدیکی از سوي اهللا. و به مؤمنان مژده [یعنی] دارید؛  دهد که دوستش می

 بده.

اهللا متعال در ابتداي این آیات، مومنان را مورد خطاب قرار داده است تا با توجه و 

َهاَ�ٰٓ ﴿تري به کالم االهی گوش بسپارند؛  ي بیش عالقه ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ دُ  َهۡل  َءاَمُنوا

َ
ٰ  لُُّ�مۡ أ َ�َ 

ِ�م َعَذاٍب  ّمِنۡ  تُنِجيُ�م َر�ٖ تَِ�ٰ 
َ
اي مومنان! آیا شما را به تجارتی راهنمایی «؛ یعنی:  ﴾أ

باشد و  می ي این پیام، اهللا گوینده» دهد؟ کنم که شما را از عذابی دردناك نجات می
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او در کند که به رهنمود  ما را تشویق می این پرسش، براي تشویق است؛ گویا اهللا
بخش و سودمند توجه کنیم. طرح این پرسش از سوي اهللا  رتی نجاتاي تج زمینه

بخش از آتش دوزخ،  گر این است که ما براي رسیدن به این تجارت رهایی متعال، بیان
دارد، راه دیگري نداریم.  دهد یا برایمان مقرر می جز راهی که اهللا متعال به ما نشان می

ي  رت یا داد و ستد دنیا نیست؛ زیرا تجارت دنیا، گاه مایهاین تجارت، مانند تجا
عبارت  باشد؛ به رهایی از عذاب دردناك است و گاه، سببی براي عذاب دردناك می

دهد، امولش سبب نابودي و مجازات وي  تر: کسی که زکات اموالش را نمی ساده
 خواهد بود:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  إِنَّ  ا

َ
  َبانِ لرُّهۡ ٱوَ  َبارِ حۡ ۡ�

ۡ
مۡ  ُ�لُونَ َ�َأ

َ
ٰ أ  �َّاِس ٱ َل َ�

 ِ ونَ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب ِۗ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَ�ُصدُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ونَ يَ�ۡ  �َّ َهَب ٱ ِ�ُ ةَ لۡ ٱوَ  �َّ  َوَ�  فِضَّ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  يُنفُِقوَ�َها َّ�  ۡ ِ��ٖ  بَِعَذاٍب  ُهمفَبَّ�ِ

َ
 َجَهنَّمَ  نَارِ  ِ�  َهايۡ َعلَ  َ�ٰ ُ�ۡ  مَ يَوۡ  ٣٤ أ

نُفِسُ�مۡ  ُ�مۡ َكَ�ۡ  َما َذاَ�ٰ  َوُظُهورُُهۡمۖ  وَُجُنوُ�ُهمۡ  ِجَباُهُهمۡ  بَِها َوىٰ َ�ُتكۡ 
َ
�ِ  ْ  َما فَُذوقُوا

ونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ   ]٣٥  ،٣٤: التوبة[   ﴾٣٥ ِ�ُ
، نوید عذابی کنندسازند و آن را در راه اهللا انفاق نمی و به کسانی که طال و نقره ذخیره می  

هایشان را در آتش دوزخ بگدازند و با آن پیشانی، و پهلو و دردناك بده. روزي که اندوخته
ست که براي خویش  شود:) این، همان گنجی پشتشان را داغ کنند؛ (به آنان گفته می

 اندوختید. پس سزاي زراندوزي خود را بچشید.

 فرماید: چنین می اهللا متعال هم
ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ ٓ  َخلُونَ َ�بۡ  �َّ ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ َُّهم�  �َخۡ�ٗ  ُهوَ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ  ُهوَ  بَۡل  ل

َُّهۡمۖ  َ�ّٞ  ْ  َما َسُيَطوَُّقونَ  ل ِ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۦبِهِ  َ�ِلُوا َ�ٰ ٱ ُث ِميَ�ٰ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ ٱوَ  ِض� �ۡ� َّ� 

 ]  ١٨٠: آل عمران[     ﴾١٨٠ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما
ورزند، نباید چنین  چه اهللا از فضل خویش به آنان بخشیده است، بخل می کسانی که در آن

چه در آن  هاست؛ بلکه برایشان بد است و روز رستاخیز آن تصور کنند که این کار به سود آن
 اهللاین از آنِ ها و زم شود. میراث آسمان ورزند، همانند طوقی به گردنشان آویخته می بخل می

 . و اهللا به کردارتان آگاه است.باشد می
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ي عذاب؛ اما تجارتی که اهللا متعال  بخش است و گاه، مایه تجارت دنیا، گاه رهایی
ست که انسان از عذاب دردناك  بندگانش را به سوي آن راهنمایی فرموده، تجارتی

ِ��ٖ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  تُنِجيُ�م﴿بخشد:  رهایی می
َ
شما را از عذابی دردناك که  ؛ یعنی: ﴾أ

تر از آتش دوزخ  دهد؛ زیرا هیچ عذابی دردناك همان آتش دوزخ است، نجات می
ي ما را از این عذاب رهایی بخشد و ما را در شمارِ کسانی قرار  نیست. اهللا متعال همه

 پذیرند. دهد که رهنمود االهی را می
 فرماید: اما این تجارت، چیست؟ اهللا متعال می

ِ  ِمُنونَ ؤۡ تُ ﴿ ِ ٱب ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ َوتَُ�ٰ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسُ�مۚۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
 َوأ

 ٰ    ]١١: الصف[    ﴾ ١١ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�
اي هایتان جهاد کنید. این، بر ها و جان به اهللا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه اهللا با مال

 شما بهتر است؛ اگر بدانید.

ي  بخش از آتش دوزخ، ایمان به اهللا و فرستاده لذا تجارت سودمند و رهایی
طور  جا از آن جهت جهاد را به گیرد؛ و این ي احکام اسالم را در برمی اوست که همه

 که اهللا باشد؛ چنان ي جهاد می ي صف درباره ویژه ذکر فرمود که از ابتدا تا پایانِ سوره
 فرماید: متعال در ابتداي این سوره می

َ ٱ إِنَّ ﴿ ِينَ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ �َُّهم اَصفّٗ  ۦَسبِيلِهِ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  �َّ
َ
رۡ  نٞ َ�ٰ ُ�نۡ  َك�  ﴾٤ ُصوٞص مَّ

 ]٤: الصف[ 
کنند ـ و گویا بنایی استوارند ـ دوست  بسته پیکار می همانا اهللا، کسانی را که در راه او صف  

 دارد. می

باشد، بیان نموده و فرموده است:  چه را که مربوط به ایمان می آن متعال سپس اهللا

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ َوتَُ�ٰ ﴿ مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسُ�مۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ها و  و در راه اهللا با مال«یعنی:  ؛ ﴾َوأ

ي تالش  ؛ به عبارت دیگر: با بذل جان و مال در راه اهللا، همه»هایتان جهاد کنید جان
کنید که  کار گیرید و به جهاد بپردازید؛ اگر اهل علم و خرد باشید، درك می ا بهخود ر

ٰ ﴿باشد؛ در این آیه و دیگر آیاتی که  چنین کاري براي شما بهتر می  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�
ي آیه را بخوانیم؛ زیرا  آمده، بهتر است که وقف کنیم و سپس ادامه ﴾لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن
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اگر بدانید، «که  شود  از آن برداشت می این مفهوم نادرستوقف بخوانیم،  اگر بدون
که  ؛ در صورتی»اگر ندانید، براي شما بهتر نیست و؛ باشد میاین براي شما بهتر 

ایمان به اهللا کنید که  مفهومش این است که اگر اهل علم و خردورزي باشید، درك می
 شما بهتر است.و رسولش و نیز جهاد با جان و مال، براي 

ست که اهللا متعال بندگان مومنش را به انجام آن راهنمایی فرموده  این، عملی
 فرماید: می است؛ اما پاداشِ این عمل چیست؟ اهللا

ٰ  ُ�مۡ ِخلۡ َوُ�دۡ  ُذنُوَ�ُ�مۡ  لَُ�مۡ  ِفرۡ َ�غۡ ﴿  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ
َ
 ِ�نَ َوَمَ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ٰ  ِ�  َطّيَِبةٗ  ٰ  ٖن� دۡ عَ  تِ َج�َّ  ]١٢: الصف[    ﴾١٢ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�
ها و  هایی) بگرداند که زیر کاخ ها (بوستان تا گناهانتان را بیامرزد و شما را وارد بهشت  

هاي جاویدان  ها و بوستان اي در بهشت هاي پاکیزه درختانش، نهرها روان است و در مسکن
 (جایتان دهد). این، رستگاري بزرگ است.

ویژه براي  هاي پرنعمتش را براي بندگان نیکوکار خویش، به اهللا متعال بهشت
َها «آماده ساخته است:  خودمجاهدان راه  َعدَّ

َ
َنَِّة ِمائََة َدرََجٍة أ

ْ
ُمَجاِهِديَن يِف  اهللاإِنَّ يِف اجل

ْ
لِل

دانِ راه را براي مجاه در بهشت، صد درجه وجود دارد که اهللا آن«یعنی:  )1(؛»اهللاَسِبيِل 
ها و درختانش، نهرها روان  زیرِ این بهشت، یعنی زیرِ کاخ». خود آماده ساخته است

است. این نهرها، همانند رودها و جویبارهاي دنیا نیست؛ چهار گونه نهر در بهشت، 
کند و جویبارهایی از شیر که  جویبارهایی که مزه و رنگ آبش تغییر نمیست:  جاري

بخش براي  و نیز جویبارهایی از می و شراب لذتشود  اش دگرگون نمی مزه
ي بهشتی  باده چنین جویبارهایی از عسل ناب. نوشندگان، در بهشت وجود دارد و هم

ي زنبور  شود؛ عسلش نیز فرآورده از کشمکش و خرما یا جو و امثالِ آن گرفته نمی
آبِ زاللش آید و  ارپایان بیرون نمیهعسل نیست و شیرِ گواراي بهشت، از پستان چ

ن ها را اهللا متعال به بهترین شکل براي بندگا ي این جوشد؛ بلکه همه از زمین نمی
مده است که این نهرها، به هیچ جوي یا شیاري نیکوکارش آفریده است. در حدیث آ

شوند.  ریزند و از مسیرِ خود منحرف نمی به چپ و راست نمینیاز ندارند و 
 ده است:چنین سرو» نونیه«در  /القیم ابن

 عنه. اهللا بوهریره رضینقل از ا ) به7423، 2790صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 سبحان مسكها عن الفيضان أنهارها ىف غ� أخدود جرت
ها را از  نهرهاي بهشت، بدون هیچ جوي و شیاري، روان هستند؛ ذاتی که آن«

 ».دارد، پاك و منزه است طغیان و ریختن به دو طرف نگه می
کنند؛ یعنی اگر  هاي بهشتیان حرکت می این نهرها به فرمان و مطابق خواسته

خواهت قرار  ه مسیر آب به سمت راست یا چپ تغییر کند، نهر در مسیر دلبخواهی ک
 گیرد. می

 فرماید: می اهللا
ٰ  ِ�  َطّيَِبةٗ  ِ�نَ َوَمَ�ٰ ﴿ ٰ  ٖن� َعدۡ  تِ َج�َّ  ]١٢: الصف[            ﴾١٢ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�
). این، دهدهاي جاویدان (جایتان  ها و بوستان اي در بهشت هاي پاکیزه و در مسکن  

 .رستگاريِ بزرگ است

با دارند و از هر اندازي زی هایی پاکیزه و چشم زیرساختی نیک، خانه بهشت منازل
ها دور از چشم  در سراپردهاند که  چشم بهشتیساکنانش زنان زیبا؛ اند جهت، کامل

اش از مرواریدهاي زیبا و  هاي باشکوه و برافراشته اند؛ سراپرده بیگانگان مانده
ٍة آنِيَتُُهَما َوَما ِ�يِهَما، «فرموده است:  نواز درست شده است. پیامبر چشم َجنََّتاِن ِمْن فِضَّ

چه در  یشان و آنها دو بوستان که ظرف«یعنی:  )1(؛»وََجنَّتَاِن ِمْن َذَهٍب آنِيَتُُهَما َوَما ِ�يِهَما
چه در  و آنهایشان  باشد؛ و دو بوستان که ظرف می -و از نقره -سیمین ،هاست آن
آجر خاکی ساخته نشده هاي بهشتی، از خاك و  ساختمان ».از طالست ،هاست آن

هاي  رو اهللا متعال از ساختمان باشد؛ از این آجرهایش از طال و نقره می است؛ بلکه
 هاي پاکیزه یاد فرمود. بهشتی، به مسکن

ال به هاي بهشتی، این است که ساکنانش خواهان انتق هاي مسکن از دیگر خوبی
که انسان  هاي دنیا، هرچه زیبا باشد، اما همین خانهخانه یا ساختمان دیگري نیستند. 

 گوید: اي کاش این خانه، از آن من بود! اي بهتر از آن ببیند، می خانه
با  کس سان هیچ داند و بدین خود را از همه کامرواتر می هر انسانی در بهشت

کس  کند که هیچ شود؛ بلکه احساس می ته نمیشکس دیدنِ کسانی که از او برترند، دل
کنند که  برد. و بر عکس، دوزخیان احساس می سر نمی ي او در ناز و نعمت به اندازه به

 عنه. اهللا نقل از ابوموسی اشعري رضی به 180) و مسلم، ش: 7444، 4878صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ترین جاي دوزخ  ي آنان در رنج و عذاب نیست؛ هرچند در آسان اندازه کس به هیچ
ٰ  ِ� ﴿باشد! ». «انهاي جاوید ها یا بوستان در بهشت«؛ یعنی: ﴾نٖ َعدۡ  تِ َج�َّ «  به

جهت  است؛ و از آن» معدن«ي  ي واژه خانواده معناي اقامت طوالنی یا همیشگی و هم
ها، مدتی طوالنی در زمین یا در محلِ  چنین نامی بر معدن نهاده شده است که کانی

ٰ  ِ� ﴿ لذامانند. خود می گاه  ست که هیچ هاي ماندگاري به معناي بوستان ﴾نٖ َعدۡ  ِت َج�َّ
رود. از اهللا متعال می خواهیم که ما را جزو ساکنان بهشت  یش از میان نمیها نعمت

 بگرداند.

﴿ ٰ فوز و رستگاري ». این، رستگاري بزرگ است«؛ یعنی: ﴾َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�
ترسد، نجات یابد.  چه که می خواهد برسد و از آن چه می آن  بدین معناست که انسان به

نظیر  تري از این نیست و این رستگاريِ بزرگ و بی گاريِ بزرگیعنی: رست ﴾َعِظيمُ لۡ ٱ﴿
کنند. از  آورند و در راه اهللا جهاد می اش ایمان می ست که به اهللا و فرستاده از آنِ کسانی
خاطر  ي ما را در شمارِ چنین کسانی قرار دهد و ما را به خواهم که همه اهللا متعال می

رگ، محروم نگرداند و با عفو و گذشت خویش کارهاي ناشایستمان از این فضیلت بز
 یقین که او بر هر کاري تواناست. براي ما حکُم بفرماید؛ به

*** 
 فرماید: اهللا متعال می

�َسۡ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  عُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ َتوِي�َّ ْوِ�  َ�ۡ�ُ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
ُ
رِ ٱ أ َ ۡ ٱوَ  ل�َّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ ُمَ�ٰ ل َّ� 

مۡ 
َ
ٰ بِأ نفُ  لِِهمۡ َ�

َ
َل  ِسِهمۚۡ َوأ ُ ٱ فَضَّ ۡ ٱ �َّ مۡ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل

َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
ۚ  عِِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  َوأ  َدرََجٗة

ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  � سۡ �ُۡ ٱ �َّ َل  َ�ٰ ُ ٱ َوفَضَّ ۡ ٱ �َّ جۡ  ِعِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  ِهِدينَ ُمَ�ٰ ل
َ
 ٩٥ اَعِظيمٗ  ًراأ

ۚ َورَۡ�َ  فَِرةٗ َوَمغۡ  هُ ّمِنۡ  تٖ َدَرَ�ٰ  ُ ٱ َ�نَ وَ  ٗة    ]٩٦  ،٩٥:  النساء[  ﴾٩٦ رَِّحيًما �َ�ُفورٗ  �َّ
هایشان در راه اهللا  ها و جان که با مال اند، با آنان و آسیبی ندیده  مومنانی که در خانه نشسته

کنند، بر آنان  هایشان جهاد می ها و جان کنند، برابر نیستند. اهللا، کسانی را که با مال جهاد می
ي نیک داده و  اند، برتري فراوانی بخشیده است. اهللا به هر دو گروه وعده که بر جاي نشسته

نشینان، با پاداش بزرگ برتري بخشیده است. درجاتی از سوي خویش و  مجاهدان را بر خانه
 ي مهرورز است. کند). و اهللا آمرزنده آمرزش و رحمت (نصیبشان می

 فرماید: و می
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َءاَمُنوا

َ
ٰ  أ ِ��ٖ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  تُنِجيُ�م َر�ٖ تَِ�ٰ  َ�َ

َ
 ١٠ أ

ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ِ ٱب ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ َوتَُ�ٰ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسُ�مۚۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ٰ  َوأ  لُِ�مۡ َ�

ٰ  ُ�مۡ ِخلۡ َوُ�دۡ  ُذنُوَ�ُ�مۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َ�غۡ  ١١ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ   رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
 ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن

َ
ٰ  ِ�  َطّيَِبةٗ  ِ�نَ َوَمَ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  ٖن� َعدۡ  ِت َج�َّ  ١٢ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

خۡ 
ُ
ۖ  َرىٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  نَۡ�ٞ  ُ�ِبُّوَ�َها ِ  قَرِ�ٞبۗ  حٞ َوَ�تۡ  �َّ ۡ ٱ َو�َّ�ِ  ] ١٠،١٣: الصف[ ﴾١٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

دهد؟ به  را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی دردناك نجات می اي مؤمنان! آیا شما
هایتان جهاد کنید. این، براي شما  ها و جان اهللا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه اهللا با مال

هایی) بگرداند که  ها (بوستان بهتر است؛ اگر بدانید. تا گناهانتان را بیامرزد و شما را وارد بهشت
هاي  ها و بوستان اي در بهشت هاي پاکیزه ها و درختانش، نهرها روان است و در مسکن کاخ زیر

جاویدان (جایتان دهد). این، رستگاري بزرگ است. و نعمت دیگري به شما دهد که دوستش 
 دارید؛ [یعنی] یاري و پیروزي نزدیکی از سوي اهللا. و به مؤمنان مژده بده. می

چنین احادیث در فضیلت  باره وجود دارد؛ هم این آیات فراوان و مشهوري در
 شمار است؛ از آن جمله: جهاد، فراوان و بی

يب هر�رةَ  -١٢٩٣
َ
اَل: ُسئَِل رسول اهللا عن أ

َ
اَل: ق

َ
َضُل؟ ق

ْ
ْ�َمال أف

َ
إيَماٌن «: أيُّ األ

اَل: ». بِاهللاِ َوَرُسوهِلِ 
َ
اَل: �ِيَل ». اجلهاُد يف َسبيِل اهللاِ «�ِيَل: ُ�مَّ َماَذا؟ ق

َ
َحجٌّ «: ُ�مَّ َماَذا؟ ق

ورٌ   )1([متفقٌ علیه] ».َمرْبُ
سؤال شد: برترین عمل چیست؟ فرمود:  گوید: از پیامبر می ابوهریرهترجمه: 

؛ »جهاد در راه اهللا«؛ پرسیدند: سپس چه کاري؟ فرمود: »اش ایمان به اهللا و فرستاده«
 ».حج کامل و مقبول«گفته شد: سپس چه عملی؟ فرمود: 

؟  َوَعِن ابِن َمسعودٍ  -١٢٩٤
َ

 اهللاِ َ�َعاىل
َ

َحبُّ إىِل
َ
ُت: يَا رسوَل اهللا، أيُّ الَعَمِل أ

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
ق

اَل: 
َ
تَِها«ق

ْ
الَةُ ىلَعَ َوق اَل: ». الصَّ

َ
؟ ق ُت: ُ�مَّ أيُّ

ْ
ل
ُ
يْنِ «ق اَل: ». بِرُّ الَوادِلَ

َ
؟ ق اجِلَهاُد يف «قلُت: ُ�مَّ أيُّ

 )2([متفقٌ علیه] ».َسبيِل اهللاِ 

 آمده است. 1281ي  تر به شماره . این حدیث پیش83؛ و صحیح مسلم، ش: 26صحیح بخاري، ش:  )1(
 317ي  تر به شماره . این حدیث پیش85) و صحیح مسلم، ش: 2782، 527صحیح بخاري، ش: ( )2(

 ] آمده است.1081[و 
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کدامین عمل نزد اهللا متعال،  خدا! گفتم: اي رسولگوید:  می مسعود  نباترجمه: 
نیکی «: سپس کدامین عمل؟ فرمود: پرسیدم ».نمازِ سرِ وقت«تر است؟ فرمود:  پسندیده

 ».جهاد در راه اهللا«سؤال کردم: سپس چه عملی؟ فرمود: ». به پدر و مادر

يِب ذرٍّ  -١٢٩٥
َ
َضل؟ قال: اهللايا رسوَل  قال: قلُت: وََ�ْن أ

ْ
ِ «، أيُّ الَعَمِل أف ، اهللاِإليماُن ب

 )1([متفقٌ علیه] ».َواجِلَهاُد يِف َسبِيلِهِ 
خدا! چه عملی، بهتر  گوید: گفتم: اي رسول می ابوذر، جندب بن جناده ترجمه:

 ».ایمان به اهللا و جهاد در راه او«است؟ فرمود: 
*** 

اَل:  أنَّ رسوَل اهللا وعن أ�ٍس  -١٢٩٦
َ
ْو َروَْحٌة، َخْ�ٌ ِمَن «ق

َ
َغْدَوٌة يف َسبيِل اهللاِ، أ

َ
ل

ْ�َيا َوَما �ِيَها  )2([متفقٌ علیه] ».ادلُّ
یک بامداد یا شامگاه در راه اهللا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

 ».باشد چه در آن است، بهتر می از دنیا و هر آن ،بیرون آمدن (و جهاد کردن)

يب سعيٍد اخلدريِّ  -١٢٩٧
َ
 رَُجٌل رسول اهللا وعن أ

َ
ىت

َ
اَل: أ

َ
َ�َقاَل: أيُّ انلَّاِس  ق

اَل: 
َ
َضُل؟ ق

ْ
اَل: »ُمْؤمٌن ُ�َاِهُد بَِنْفِسِه َوَماهِلِ يف َسبيِل اهللاِ «أف

َ
اَل: ُ�مَّ َمْن؟ ق

َ
ُمْؤِمٌن يِف «؛ ق

َعاِب َ�ْعُبُد اَهللا، َو�ََدُع انلَّاَس ِمْن  هِ ِشعٍب ِمَن الشِّ  )3([متفقٌ علیه] ».رَشِّ
 آمد و پرسید: برترین اهللا گوید: مردي نزد رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

عرض کرد: ». کند مومنی که با جان و مالش در راه اهللا جهاد می«مردم کیست؟ فرمود: 
اهللا را  -گزیند و خلوت می -اي مومنی که در دره«فرمود:  سپس چه کسی؟ پیامبر

 ».از طرف او آسیبی به مردم نرسد کند تا ند و مردم را ترك میک عبادت می

آمده  119ي  شماره تر به . این حدیث پیش84؛ و صحیح مسلم، ش: 2518صحیح بخاري، ش:  )1(
 است.

 .1880؛ و صحیح مسلم، ش: 2792صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1888)؛ و صحیح مسلم، ش: 6494، 2786صحیح بخاري، ش: ( )3(
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اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن سهل بن سعدٍ  -١٢٩٨
َ
ِرَ�اُط يَْوٍم يِف َسبِيِل اهللاِ َخْ�ٌ ِمَن «ق

يْ 
َ
ْ�َيا َوَما َعل َحِدُ�ْم ِمَن اجَلنَِّة َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ

َ
ْيَها، َوَمْوِضُع َسْوِط أ

َ
ْ�َيا َوَما َعل وَْحُة ادلُّ َها، َوالرَّ

ْيَها
َ
ْ�َيا َوَما َعل ْو الَغْدَوةُ، َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ

َ
، أ

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».يَُروُحَها الَعْبُد يف َسبِيِل اهللاِ َ�َعاىل

یک روز نگهبانی در راه «فرمود:  اهللا گوید: رسول می سهل بن سعد ترجمه:
ي شما در  ي جاي تازیانه اندازه بهد؛ باش چه در آن است، بهتر می اهللا از دنیا و هر آن
یک بامداد یا شامگاه که بنده در چه در آن وجود دارد، بهتر است؛  بهشت، از دنیا و آن

 ».باشد چه در آن است، بهتر می کند) از دنیا و هر آن رود (و جهاد می راه اهللا بیرون می
 شرح

جا رسیدیم  به اینسخن گفتیم و » صف«ي  سوره 12تا  10تر پیرامون آیات  پیش
 فرماید: که اهللا متعال می

خۡ ﴿
ُ
ۖ  َرىٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  نَۡ�ٞ  ُ�ِبُّوَ�َها ِ  َقرِ�ٞبۗ  حٞ َوَ�تۡ  �َّ ۡ ٱ َو�َّ�ِ  ]  ١٣: الصف[ ﴾ ١٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

دارید؛ [یعنی] یاري و پیروزي نزدیکی از سوي  و نعمت دیگري به شما دهد که دوستش می
 اهللا. و به مؤمنان مژده بده.

خۡ ﴿
ُ
ۖ  َرىٰ َوأ دهد و شما  یعنی: نعمت و نوید دیگري هم به شما می ﴾ُ�ِبُّوَ�َها

ِ ٱ ّمِنَ  نَۡ�ٞ ﴿فرماید:  دوستش دارید. سپس این نعمت را بیان می ِ  قَرِ�ٞبۗ  حٞ َوَ�تۡ  �َّ  َو�َّ�ِ
ۡ ٱ ِ ٱ ّمِنَ  نَۡ�ٞ ﴿». یاري و پیروزي نزدیکی از سوي اهللا: « ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  شما را یعنی اهللا ﴾�َّ

گرداند. بدون شک انسان دوست  با نصرت و یاري خویش بر دشمنانتان پیروز می
ست که  ي شادي و خرسندي دارد که بر دشمن خویش پیروز شود و این، براي او مایه

گونه که اهللا  اهللا متعال، شکست و خفت دشمن انسان را به دست او رقم بزند؛ همان
 فرماید: متعال می

﴿ ٰ �ۡ  تِلُوُهمۡ َ� ُ ٱ ُهمُ ُ�َعّذِ يۡ  �َّ
َ
 ُصُدورَ  ِف َو�َشۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ُ�مۡ َوَ�نُ�ۡ  زِهِمۡ َوُ�خۡ  ِديُ�مۡ بِ�

ؤۡ  �ٖ قَوۡ  ُ ٱ َوَ�ُتوُب  قُلُو�ِِهۡمۗ  َظ َ�يۡ  هِۡب َوُ�ذۡ  ١٤ ِمنِ�َ مُّ َّ�  ٰ ٓ  َمن َ�َ ۗ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  َعلِيمٌ  �َّ
   ]١٥  ،١٤: التوبة[   ﴾١٥ َحِكيمٌ 

 .1881مسلم، ش:  ؛ و صحیح2892صحیح بخاري، ش:  )1(
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 ها را به دست شما عذاب نماید و رسوایشان گرداند و شما را بر آنان  هللا، آنبا آنان بجنگید تا ا

هایشان را از میان ببرد. و اهللا، هاي مؤمنان را بهبود بخشد و خشم دلپیروز کند و سینه
 پذیرد. و اهللا، داناي حکیم است. ي هر که را بخواهد، میتوبه

متعال از طریق جهاد، عذاب و که اهللا  ویژه این ست؛ به ها فواید بزرگی این

ِ ٱ ّمِنَ  نَۡ�ٞ ﴿رو فرمود:  زند. از این شخواريِ دشمن را به دست مسلمانان رقم می َّ� 
که این امر  و به مسلمانان نوید یاري و پیروزيِ نزدیکی را داد؛ چنان ﴾قَرِ�ٞب  حٞ َوَ�تۡ 

هاي بزرگ و  يبراي مسلمانان صدر اسالم تحقق یافت و اهللا متعال، فتوحات و پیروز
ها طبق وظیفه  نصیبشان فرمود؛ زیرا آنگیري به رویشان گشود و غنایم فراوانی  چشم

 ایمان آوردند و در راه او جهاد کردند. سپس اهللا و تکلیف شرعیِ خویش به اهللا

ِ ﴿فرماید:  می ۡ ٱ َو�َّ�ِ هاي االهی را به کسانی  ؛ یعنی: نوید این امور و نعمت ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
 کنند. اند و در راه اهللا جهاد می که به آن باور دارند و به اهللا و پیامبرش ایمان آورده بده

ي فضیلت جهاد و نگهبانی در راه اهللا و نیز  احادیثی درباره /سپس مؤلف
خروج در این راه بزرگ در بامدادان یا شامگاهان آورده است؛ احادیثی بدین مضمون 

چه  ه اهللا بیرون آمدن (و جهاد کردن) از دنیا و هر آنیک بامداد یا شامگاه در را«که: 
چه در  یک روز نگهبانی در راه اهللا از دنیا و هر آن«و نیز » باشد در آن است، بهتر می

جهاد و نگهبانی در راه ست؛  این، فضیلت بسیار بزرگی». آن وجود دارد، بهتر است
یست؛ بلکه از تمام دنیا، از ابتدا تا کنیم، بهتر ن فقط از دنیایی که در آن زندگی می اهللا،

داند و  باشد. کسی سرآغاز دنیا را نمی چه در آن است، بهتر می پایانِ آن، و از هر آن
طور جهاد کردن  ؛ ولی یک روز نگهبانی در راه اهللا و همینپایان آن نیز معلوم نیست

 بهتر است.چه در آن وجود دارد،  ي دنیا و آن در یک بامداد یا شامگاه، از همه
چه در  ي شما در بهشت، از دنیا و آن ي جاي تازیانه اندازه به«فرمود:  اهللا رسول

باره نیز مصداق دارد و  تر گفتیم، در این چه پیش آن». آن وجود دارد، بهتر است
چه در آن است،  یابیم که حدود یک متر از بهشت، از تمام دنیا و آن سان درمی بدین

 د یک روز نگهبانی یا یک جهاد صبحگاهی یا شامگاهی در راه اهللا.باشد؛ مانن بهتر می
ي برترین مردم پرسیدند؛ فرمود:  درباره در این احادیث آمده است که از پیامبر

سوال شد: سپس چه کسی؟ ». کند مومنی که با جان و مالش در راه اهللا جهاد می«
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کند و  اهللا را عبادت می -و گزیند خلوت می -اي مومنی که در دره«فرمود:  پیامبر
؛ یعنی: به عبادت و پرستش »کند تا از طرف او آسیبی به مردم نرسد مردم را ترك می

ي او هیچ بدي و آسیبی به مردم نرسد. این  کوشد تا از ناحیه پردازد و می اهللا متعال می
و زیستی  نشینی را بر هم گزینی و گوشه ست که خلوت حدیث، یکی از دالیلِ کسانی

زیستن اگر کسی  دهند؛ اما دیدگاه درست، این است که نشینی با مردم ترجیح می هم
بار ببیند، بهتر است که خلوت گزیند؛ اما  م را براي دین و ایمانش زیانددر میان مر

کند، بهتر است که با مردم و در میان  براي کسی که از این بابت احساس نگرانی نمی
ي ُ�َاِلط انلَّاس َوَ�ْصرِب ىلَعَ «فرموده است:  مبرجمع و جامعه باشد؛ زیرا پیا ِ

َّ
ُمْؤِمن اذل

ْ
ال

َذاُهمْ 
َ
 يَْصرِب ىلَعَ أ

َ
 ُ�َاِلط انلَّاس َوال

َ
ي ال ِ

َّ
َذاُهْم َخْ� ِمْن اذل

َ
مومنی که در میان «یعنی:  )1(؛»أ

ورزد، از  بیند، شکیبایی می ها می کند و بر اذیت و آزاري که از آن گی میدنمردم ز
کند، بهتر  مومنی که با دوري گزیدن از مردم، در برابر اذیت و آزارشان شکیبایی نمی

اگر اوضاع و احوال جامعه رو به تباهی نهاد و احساس کردي که ماندن مثالً  ».است
کند،  ا از اهللا متعال دور میبار است تو ر در میان مردم، براي دین و ایمانت زیان

ْن يَُ�وَن َخْ�َ «فرموده است:  یار کن؛ زیرا پیامبرنشینی و تنهایی را اخت هگوش
َ
 يُوِشَك أ

ُمْسِلم َ�نٌَم يَتبَّ 
ْ
َقْطِر يَِفرُّ بِديِنِه من الِفنَتِ َماِل ال

ْ
یعنی:  )2(.»ُع بَِها َشَعَف اجِلبَال ومَواقَِع ال

زودي، بهترین ثروت و داراییِ مسلمان، گوسفندانش خواهند بود که او به دنبالِ  به«
ها محفوظ  رود تا دینش را از فتنه هاي بارش باران می ها و محل ي کوه ها به قله آن

 ».بدارد
نشینی یا ماندن در میان مردم، به شرایط بستگی دارد؛ اگر اوضاع و  لذا گوشه

ش یافت، در این افزای گناهان و مفاسداحوال جامعه رو به تباهی و فتنه و فساد نهاد و 
گونه نبود، در میان  اندن در میان مردم بهتر است؛ اما اگر ایننشینی از م حالت، گوشه

زیستی با آنان و صبر و شکیبایی در برابر اذیت و آزارشان، امر  مردم بمان و ضمن هم

 .6651نگا: صحیح الجامع، ش: صحیح است؛  )1(
ي  [ر.ك: حدیث شماره.  نقل از ابوسعید خدري ) به7088، 6495، 19صحیح بخاري، ش: ( )2(

 . (مترجم)]604
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بسا اهللا متعال، تو را سبب هدایت و اصالحِ یک نفر  به معروف و نهی از منکر کن؛ چه
 رب نیز بهتر است.موي ع بگرداند و این، براي تو از شتران سرخ

*** 

اَل: َسِمْعُت رسول اهللا وعن َسلَمانَ  -١٢٩٩
َ
ٍة َخْ�ٌ ِمْن «َ�ُقوُل:  ق

َ
ْل رَِ�اُط يَْوٍم َويلَ

ُه، 
ُ
ْيِه ِرْزق

َ
ْجرَِي َعل

ُ
ِي اَكَن َ�ْعَمُل، وَأ

َّ
ُه اذل

ُ
ْيِه َ�َمل

َ
ْجرَِي َعل

ُ
ِصَياِم َشْهٍر َو�َِياِمِه، َو�ْن َماَت فيه أ

ِمَن الَفتَّ 
َ
 )1([روایت مسلم] ».انَ وَأ

نگهبانی یک «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می سلمان ترجمه:
و اگر شخص در یک ماه بهتر است؛  داريِ زنده شباز روزه و  -در راه اهللا -روز شبانه

مانند  -و  یابد ادامه میانجامش بود، برایش  میرد، عملی که مشغولِآن حال ب
هاي پس از مرگ (از جمله: سوال نکیر و  شود و از فتنه زي داده میبه او رو -شهیدان

 ».باشد منکر) در امان می

َة بن ُ�َبْيد -١٣٠٠
َ
َضال

َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن ف

َ
لُكُّ َميٍِّت ُ�َْتُم ىلَعَ َ�َملِِه إِال «ق
 يَْوِم 

َ
ُ َ�َملُه إىِل إنَُّه ُ�ْن� هلَ

َ
ُن ِمْن فِْتَنَة الَقرْبِ الُمَرابَِط يِف َسبيِل اهللاِ، ف  ».الِقَياَمِة، َو�َُؤمَّ

 )2([روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]
میرد، بر اعمالش مهر  هرکه می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می فضاله بن عبید ترجمه:

مرزهاي اسالمی پاسداري که از  -، مگر نگهبانی پذیرد میشود و کارهایش پایان  زده می
 .»ماند در امان میي قبر  یابد و از فتنه که عملش تا روز رستاخیز ادامه می -کند می

اَل: َسِمْعُت رسول اهللا وعن عثمانَ  -١٣٠١
َ
ِرَ�اُط يَْوٍم يف َسبيِل اهللاِ، َخْ�ٌ «َ�ُقوُل:  ق

ِف يَْوٍم �ِيَما ِسَواهُ ِمَن الَمَنازِلِ 
ْ
وداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را [روایت اب ».ِمْن أل

 )3(حسن صحیح دانسته است.]

 .1913صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2182ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی4562صحیح الجامع، ش:  )2(
تر این حدیث را در ضعیف الجامع، ش:  پیش /. آلبانی2971ش:  /از آلبانیصحیح النسائی  )3(

گوید:  ي صحیح النسائی می ضعیف دانسته بود؛ اما در حاشیه 3831و مشکاة المصابیح، ش:  3084
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یک روز نگهبانی «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می عثمان ترجمه:
بهتر  -ها سپري شود عبادتسایر که در  -در جاهاي دیگر از هزار روز  ،در راه اهللا

 ».است

يب هر�رةَ  -١٣٠٢
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
َن اهللا لَِمْن َخَرَج يف َسبيلِِه، ال : «ق تََضمَّ

 
َ
ُه اجَلنََّة، أ

َ
ْدِخل

ُ
َّ أْن أ ْو ُ�ْرُِجُه إِال ِجَهاٌد يف َسبيِ�، َو�يَماٌن يِب، َوتَْصِديٌق بُِرُسِ�، َ�ُهَو َضاِمٌن يلَعَ

وْ 
َ
ِي َخَرَج ِمْنُه بَِما نَاَل ِمْن أْجٍر، أ

َّ
 َمْ�ِهلِ اذل

َ
رِْجَعُه إىِل

ُ
ٍد �َِيِدهِ، َما  أ ِي َ�ْفُس ُ�َمَّ

َّ
َغنيَمٍة. َواذل

 ُ� ْوُن َدٍم، َورِ
َ
ْونُُه ل

َ
َهْيئَتِِه يَْوَم لُكِم؛ ل

َ
 َجاَء يَْوَم الِقَياَمِة ك

َّ
ُم يف َسبيِل اهللاِ، إِال

َ
ٍم يُْ�ل

ْ
ُه ِمْن لَك

ُشقَّ ىلَعَ 
َ
ْوال أْن أ

َ
ٍد �َِيِدهِ، ل ِي َ�ْفُس ُ�َمَّ

َّ
�ٍَّة ر�ُح ِمْسٍك. َواذل  رَسِ

َ
َعْدُت ِخالَف

َ
الُمْسلِِمَ� َما �

ْيِهْم أْن 
َ
ُهْم َوال َ�ُِدوَن َسَعًة، َو�َُشقُّ َعل

ُ
َ�ْغُزو يِف َسبيِل اهللاِ أبداً، َولِ�ْن ال أِجُد َسَعًة فأمْحِل

ُزَو يف َسبيِل اهللاِ 
ْ
َوِدْدُت أْن أغ

َ
ٍد �َِيِدهِ، ل ِي َ�ْفس ُ�َمَّ

َّ
. َواذل ُفوا َ��ِّ

َّ
ُزَو َ�َتَخل

ْ
َتَل، ُ�مَّ أغ

ْ
�
ُ
أ
َ
، ف

َتَل 
ْ
�
ُ
أ
َ
ُزَو ف

ْ
َتَل، ُ�مَّ أغ

ْ
�
ُ
أ
َ
[روایت مسلم؛ بخاري نیز بخشی از این حدیث را روایت  ».ف

 )1(کرده است.]
اهللا براي کسی که در راه او «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

راه من و ایمان به من و  اي جز جهاد در خروج کند، ضمانت داده است که اگر انگیزه
کنم که او را وارد بهشت  نشده باشد، ضمانت می او تصدیق پیامبرانم، باعث خروج

بگردانم یا او را با پاداش و یا غنیمتی که به دست آورده، به منزلش که از آن خارج 
هر زخمی که شده است، برگردانم. سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، 

 با مجروح -زي که پدید آمده است، برداشته شود، روز رستاخیز همانند رودر راه اهللا 
که رنگش، رنگ خون و بویش، بوي مشک است.  آید؛ در حالی می -به میدان حشر

سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، اگر بر مسلمانان دشوار نبود، هرگز 
؛ اما نشستم نمی -چ نبرديپس از هی -جنگند  در پیِ مجاهدانی که در راه اهللا می

قدر ساز و برگ جنگی و اسب ندارم که در اختیار مجاهدان بگذارم و خودشان نیز  آن

جا  تضعیف آن از سوي من، اشتباه بود و امیدوارم که اهللا مرا ببخشد. و درست، همان است که این«
 ».ین حدیث، حسن استام؛ یعنی: ا گفته

 .1876)؛ و صحیح مسلم، ش: 7463، 3123صحیح بخاري، ش: ( )1(
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برایشان دشوار است که از و  -که پیاپی به جهاد بروند -چنین توان و امکاناتی ندارند 
. سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، دوست بمانندهمراهی با من باز 

باز و کشته شوم و جهاد کنم  راه اهللا بجنگم و کُشته شوم؛ باز (زنده شده،) دردارم که 
 ».و کشته شوم (زنده شده،) جهاد کنم

 شرح
این احادیث، در فضیلت نگهبانی در راه اهللا متعال است؛ و منظور از نگهبانی، 

یانت از قصد ص یا رویارویی با دشمن در راه اهللا متعال، به  پاسداري از مرزهاي اسالمی
شمار  باشد و یکی از برترین اعمال به و حفاظت از مسلمانان می  دین و شریعت االهی

 آید. می
یک روز نگهبانی «فرموده است:  بدین مضمون گذشت که پیامبر یتر حدیث پیش

و در احادیثی که این ». باشد چه در آن است، بهتر می در راه اهللا از دنیا و هر آن
تا روز  -کند که از مرزهاي اسالمی پاسداري می -ملِ نگهبانی ع«گذشت، آمده است: 

میرد و  ؛ یعنی: هرکه می»ماند ي قبر در امان می یابد و خود نیز از فتنه رستاخیز ادامه می
ي  آیند و از او درباره غش میاربه س شود، در قبر دو فرشته به خاك سپرده می

دهد؛  نگهبانی می ه در راه اهللاپرسند؛ مگر کسی ک پروردگار، دین و پیامبرش می
ل اسان مجاهد و نگهبانِ راه اهللا، از سو آیند و بدین یعنی: این دو فرشته نزدش نمی

 ماند. نکیر و منکر در امان می
ِسِه «حکمتش را بیان نموده و فرموده است:  پیامبر

ْ
يُوِف ىلَعَ َرأ َكىَف بِبَاِرقَِة السُّ

عنوان فتنه و آزمونی  شیرها در باالي سرِ مجاهد، بهچکاچک و درخشش شم« )1(؛»فِتْنَةً 
دو فرشته در قبر، به کند.  نیاز می و او را از فتنه و آزمون قبر بی» ست بزرگ، کافی

هبان، هر دو از این آزمون روند و شهید و نگ ن یا مرزبان نمیسراغ شهید و نیز نگهبا
 ست. در امان هستند و این، فضیلت و پاداش بسیار بزرگی

ست که در  گر فضیلت کسی بیان و اما آخرین حدیث، یعنی حدیث ابوهریره
سوگند یاد کرد که اگر براي مسلمانان دشوار  رو پیامبر شود؛ از این راه اهللا کشته می

هایی که  ها و دسته نمود؛ ولی آن بزرگوار گاه در سریه نبود، پیاپی در نبردها شرکت می

 .4483صحیح الجامع، ش:  صحیح است؛ )1(
                                           



 333   باب: فضیلت جهاد

یافت تا به امور مسلمانان رسیدگی فرماید و مسلمانان  فرستاد، حضور نمی به جهاد می
رو سوگند و آرزو نمود که در راه اهللا کشته شود، باز زنده  دچار مشکل نشوند؛ از این

شده، دوباره به جهاد برود و کشته شود؛ و باز زنده گردد و در میدان جهاد کشته 
ت؛ فضیلتی که هیچ شکی گر فضیلت کشته شدن در راه اهللا متعال اس شود؛ این، بیان

گونه که اهللا متعال  روشنی در قرآن کریم بیان شده است؛ همان در آن نیست و به
 فرماید: می

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بَۡل  �ۚ تَ

َ
ٓ أ  ١٦٩ زَقُونَ يُرۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

ٓ  فَرِِح�َ  ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ونَ َتبۡ َو�َسۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ ُ�ِ  ِ ِينَ ٱب ْ يَلۡ  لَمۡ  �َّ  ّمِنۡ  بِِهم َحُقوا
�َّ  فِِهمۡ َخلۡ 

َ
ونَ َتبۡ �َسۡ ۞ ١٧٠ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  � ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  ِ�ُ َّ� 

نَّ  لٖ َوفَۡض 
َ
َ ٱ َوأ جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ رَ أ    ]١٧١  ،١٦٩: عمران آل[      ﴾١٧١ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

اند و نزد پروردگارشان  هرگز کسانی را که در راه اهللا کشته شدند، مرده مپندار؛ بلکه زنده
چه اهللا از فضل خویش به آنان داده است، شادمانند و در حق کسانی  به آن یابند. روزي می

چراکه نه  کنند؛ شوند) شادي می اند و به دنبال ایشان (شهید مى که هنوز به آنان نپیوسته
شوند. آنان، به نعمت و فضل پروردگار و از  ترس و هراسی بر آنان است و نه اندوهگین مى

 برد، شادمانند. که اهللا، پاداش مؤمنان را از میان نمی این

خبریم؛  این حیات برزخی، مانند زندگِی دنیوي ما نیست و ما از چگونگی آن بی
 فرماید: رو اهللا متعال می از این

ْ  َوَ� ﴿ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َتُل ُ�قۡ  لَِمن َ�ُقولُوا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ حۡ  بَۡل  �ۚ  ُتۢ َ�

َ
ٓ أ   ﴾١٥٤ُعُرونَ �َشۡ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ  ءٞ َيا

   ]١٥٤: البقرة[ 
اند، ولی شما احساس شوند، مرده نگویید؛ بلکه آنها زندهو به کسانی که در راه اهللا کشته می

 کنید.نمی

نیست؛ حتی اگر قبر شهیدي گشوده شود،  چگونگی این زندگی براي ما روشن
گمان نزد اهللا متعال زنده است و بامداد و شامگاه از  بینیم که مرده است؛ ولی بی می

خواهیم که به ما سعادت  شود. از اهللا متعال می هاي بهشت برخوردار می نعمت
نیم؛ شهادت در راه خودش را نصیب فرماید و به ما توفیق دهد که در راه او جهاد ک

 یقین اهللا بر هر کاري تواناست. هم با نفس خویش و هم با دشمنانمان. به
*** 
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اَل رسوُل اهللا -١٣٠٣
َ
اَل: ق

َ
 َجاَء يَوَم : «وََ�ْنُه ق

َّ
م يف َسبيِِل اهللا إِال

َ
وٍم يُْ�ل

ُ ْ
َما ِمْن َملك

�ُح ر�ُح ِمسٍك  ْوُن َدٍم، َوالرِّ
َ
ْوُن ل

َّ
ُمُه يُْدَ�: الل

ْ
 )1([متفق علیه] ».الِقَيامِة، َوَ�
هرکه در راه اهللا زخمی شود، «فرمود:  گوید: رسول اهللا می ابوهریره ترجمه:

ست؛ رنگش، رنگ  آید که از زخمش، خون جاري میحالی یقین روز رستاخیز در  به
 ».خون است و بویش، بوي مشک

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن معاذٍ  -١٣٠٤
َ
اتََل يِف َسبِيِل اهللا«ق

َ
َواَق َمْن ق

ُ
 ِمْن رَُجٍل ُمْسلٍِم ف

إ�ََّها تيَِجُء يَْوَم 
َ
ْو نُِ�َب نَْ�َبًة ف

َ
 يف َسبِيِل اهللاِ أ

ً
ُ اجَلنَُّة، َوَمْن ُجِرَح ُجرْحا ٍة، وََجَبْت هلَ

َ
نَاق

ونُها الزَّْ�َفَراُن، َور�ُها اَكلِمْسِك 
َ
غَزرِ َما اَكنَْت: ل

َ
أ
َ
[روایت ابوداود و ترمذي؛  ».الِقَياَمِة ك

 )2(رمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]ت
ي  اندازه هر مرد مسلمانی که به«فرمود:  گوید: پیامبر می معاذ ترجمه:

شود؛ و  ي دوبار دوشیدن شتر، در راه اهللا پیکار کند، بهشت بر او واجب می فاصله
و  -رین ت تازهدر زخمی بردارد یا آسیبی بببیند، زخمش روز قیامت اهللا هرکه در راه 

 ».حالت خواهد بود؛ رنگش، رنگ زعفران است و بویش، بوي مشک -زیباترین

يب هر�رةَ  -١٣٠٥
َ
اَل: َمرَّ رَُجٌل ِمْن أْصَحاِب رسوِل اهللا وعن أ

َ
�ِِشعٍب �ِيِه ُ�َييَْنٌة  ق

ْمُت يف َهَذا 
َ
أ�

َ
ُت انلَّاَس ف

ْ
ل و اْ�زَتَ

َ
أْعَجَبْتُه، َ�َقاَل: ل

َ
َعَل َحىتَّ ِمْن َماٍء َعْذبٌَة، ف

ْ
ْن أ�

َ
ْعِب، َول الشِّ

ِذَن رسول اهللا
ْ
َر َذلَِك لرسول اهللاأْسَتأ

َ
َحِدُ�ْم يف «؛ َ�َقاَل: ؛ فذك

َ
إنَّ ُمقاَم أ

َ
ال تَفعْل؛ ف

ُ�ْم، 
َ
ِبُّوَن أْن َ�ْغِفَر اهللا ل

ُ
ال حت

َ
، أ

ً
َضُل ِمْن َصالَتِِه يف بَيْتِِه َسْبِعَ� اَعما

ْ
َسبيِل اهللاِ أف

ُ�ُم 
َ
ُ اجَلنَّةُ َو�ُْدِخل

َ
ٍة وََجَبْت هل

َ
َواَق نَاق

ُ
اتََل يِف َسبِيِل اهللاِ ف

َ
ُزوا يف َسبيِل اهللا، من ق

ْ
غ

ُ
 ».اجَلنََّة؟ أ

 )3(.]باشد میسن روایت کرده و گفته است: حدیثی ح[ترمذي، این حدیث را 
اي که در آن  از دره اهللا گوید: یکی از اصحاب رسول می ابوهریره ترجمه:

ا آب گوارا بود، گذشت و از آن، خوشَش آمد؛ با خود گفت: کاش اي کوچک ب چشمه

 .1876؛ و صحیح مسلم، ش: 5533صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2216ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی6416صحیح الجامع، ش:  )2(
، حسن دانسته 3830ن حدیث را در مشکاة المصابیح، ش: ای /؛ آلبانی7379صحیح الجامع، ش:  )3(

 است.
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 اهللا کنم تا از رسول جا اقامت نمایم؛ اما این کار را نمی گیري کنم و این از مردم کناره
این کار «در میان نهاد. آن بزرگوار فرمود:  اهللا اجازه بگیرم. لذا تصمیمش را با رسول

برتر   ، از نمازِ هفتاد سال در خانها در راه اهللاهر یک از شمو نبرد حضور را نکن؛ 
. آیا دوست ندارید که اهللا، شما را بیامرزد و وارد بهشت بگرداند؟ در راه اهللا باشد می

یکار کند، ي دوبار دوشیدن شتر، در راه اهللا پ ي فاصله اندازه پیکار کنید. هرکس به
 ».شود بهشت بر او واجب می

اَل:  هُ نْ �َ وَ  -١٣٠٦
َ
اَل: ق

َ
ال «�ِيَل: يَا رسوَل اهللاِ، َما َ�ْعدُل اجلهاَد يف َسبِيِل اهللاِ؟ ق

 لُكُّ َذلَِك َ�ُقوُل: »�َْسَتِطيُعونَهُ 
ً
الَثا

َ
ْو ث

َ
َ�ْ�ِ أ ْيِه َمرَّ

َ
أاَعُدوا َعل

َ
اَل: »! ال �َْسَتِطيُعونَهُ «؛ ف

َ
َمَثُل «ُ�مَّ ق

ائِِم القَ  َمثِل الصَّ
َ
ائِِم الَقانِت بآياِت اهللا ال َ�ْفرُتُ ِمْن ِصَياٍم، َوال الُمَجاِهِد يِف َسبيِل اهللاِ ك

 )1([متفق علیه؛ این، لفظ مسلم است.] .»َصالٍَة، َحىتَّ يَرِْجَع الُمَجاِهُد يف َسبِيِل اهللاِ 
اَل: و� رواية ابلخاري

َ
ِ� ىلَعَ َ�َمٍل َ�ْعِدُل اجِلَهاَد؟ ق

َّ
اَل: يَا رسول اهللا، ُدل

َ
 ال«: أنَّ رَُجالً ق

اَل:  ؛»أِجُدهُ 
َ
، «ُ�مَّ ق تقوَم َوال َ�ْفرُتَ

َ
َهْل �َْسَتِطيُع إَِذا َخَرَج الُمَجاِهُد أْن تَْدُخَل َمْسِجَدَك ف

 ؟ َ�َقاَل: َوَمْن �َْسَتِطيُع َذلَِك؟!»َوتَُصوَم َوال ُ�ْفِطرَ 
چه کاري با جهاد در  خدا! گوید: پرسیده شد: اي رسول می ابوهریره ترجمه:

این پرسش را دو یا سه ». را ندارید شما تواناییِ انجام آن«رابر است؟ فرمود: راه اهللا ب
سپس ». را ندارید شما تواناییِ انجام آن«فرمود:  هر بار می بار تکرار کردند و پیامبر

خاشعانه و با تأمل ست که  داري زنده دار شب مثالِ مجاهد راه اهللا، همانند روزه«افزود: 
که مجاهد راه اهللا  شود تا آن کند و از نماز و روزه خسته نمی وت میآیات اهللا را تال

 ».بازگردد
آمد و عرض کرد: اي  اهللا در روایت بخاري آمده است: مردي نزد رسول

چنین عملی «خدا! مرا به عملی راهنمایی کن که با جهاد، برابر باشد؟ فرمود:  رسول
مان با خروج مجاهد، به مسجدت بروي ز توانی هم آیا می«سپس فرمود: ». سراغ ندارم

که مجاهد  و بدون خستگی به نماز بایستی و روزه بگیري و افطار نکنی (تا آن
 تواند چنین عملی را انجام دهد؟! آن مرد گفت: چه کسی می» بازگردد؟

 .1878؛ و صحیح مسلم، ش: 2785صحیح بخاري، ش:  )1(
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اَل:  وََ�ْنُه: أنَّ رسول اهللا -١٣٠٧
َ
ُهْم، رَُجٌل ُمْمسِ «ق

َ
ٌك بِعَناَن ِمْن َخْ�ِ َمَعاِش انلَّاِس ل

ْيِه يَبَْتيِغ الَقْتَل 
َ
ْزَعًة َطاَر َعل

َ
ْو ف

َ
َما َسِمَع َهْيَعًة أ

َّ
َرِسِه يِف َسبِيِل اهللاِ، يَِطُ� ىلَعَ َمْتنِِه، لُك

َ
ف

ْو َ�ْطِن َواٍد ِمن َهِذهِ 
َ
َعِف، أ ْو رَُجٌل يِف ُ�َنْيَمٍة يف َرأِس َشَعَفٍة ِمْن َهِذهِ الشَّ

َ
َوالَمْوَت َمَظانَُّه أ

 
َّ
يَْس ِمَن انلَّاِس إِال

َ
اَكَة، َو�َْعُبُد َر�َُّه َحىتَّ يَأ�َِيُه ايَلِقُ�، ل الََة، َو�ُؤ� الزَّ ْوِديَِة، يُِقيُم الصَّ

َ
 يف األ

 )1([روایت مسلم] ».َخْ�ٍ 
هاي  یکی از بهترین نمونه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

گام اسبش را در راه اهللا گرفته، بر پشت آن ست که ل زندگی مردم، زندگی مردي
پروا به  شنود، بی کند و هر بار صداي حضور دشمن یا بانگ جنگ را می جوالن می

شتابد که چنین موقعیتی  امید کشتن دشمن یا به امید شهادت، به سوي مناطقی می
رتفاع ست که در میان تعدادي گوسفند در ا زندگیِ مردي -ي دیگر نمونه -دارند. یا 

کند،  برد، نمازش را برپا می سر می ها به ها یا در عمق یکی از این دره یکی از این کوه
که مرگش فرا رسد و جز در  نماید تا آن دهد و پروردگارش را عبادت می زکات می

 ».در میان مردم نیست -کند و مردم را ترك می -کارهاي نیک و پسندیده، 

اَل:  وََ�ْنُه: أنَّ رسول اهللا -١٣٠٨
َ
ُمَجاِهِديَن يف «ق

ْ
َها اُهللا لِل إِنَّ يف اجلنَِّة ِمَئَة َدرََجٍة أَعدَّ

َماءِ َواألْرِض  َما َ�ْ�َ السَّ
َ
رََجَتْ�ِ ك  )2(]بخاري[روایت  ».َسبِيِل اهللاِ، َما َ�ْ�َ ادلَّ

(=جایگاه در بهشت، صد درجه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
هر ي  را براي مجاهدانِ راه خود آماده ساخته است و فاصله دارد که اهللا آنوجود  واال)
 ».باشد ي میان زمین و آسمان می لهي فاص اندازه ، بهدیگر یکبا  جایگاهدو 

يب سعيٍد اخلدري -١٣٠٩
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
، «ق

ً
َمْن َريِضَ بِاهللاِ َرّ�ا

دٍ  ، َو�ُِمَحمَّ
ً
ُ اجَلنَّةُ  َو�ِاإلْسالَِم دينا

َ
َّ »َرُسوالً، وََجَبْت هل ِعْدَها يلَعَ

َ
بُو َسعيٍد، َ�َقاَل: أ

َ
َها أ

َ
، َ�َعِجَب ل

اَل: 
َ
ْيِه، ُ�مَّ ق

َ
اَعَدَها َعل

َ
أ
َ
ْخَرى يَْرَ�ُع اُهللا بَِها الَعْبَد ِمَئَة َدرََجٍة يف اجَلنَِّة، َما «يَا رسوَل اهللاِ، ف

ُ
وَأ

 آمده است. (مترجم)] 606ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1889صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2790، ش:صحیح بخاري )2(
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َما َ�ْ�َ 
َ
َماءِ َواألْرِض َ�ْ�َ لُكِّ َدرََجَتِ� ك اَل: ».  السَّ

َ
اَل : َوَما َ� يَا رسول اهللا؟ ق

َ
اجِلَهاُد يِف «ق

 )1([روایت مسلم] ».َسبِيِل اهللاِ، اجلَهاُد يِف َسبيِل اهللاِ 
هرکس به اهللا «فرمود:  اهللا روایت است که رسول از ابوسعید خدري ترجمه:

عنوان پیامبر، مومن و  محمد به گار، و به اسالم به عنوان دین و بهدعنوان پرور به
ابوسعید که از این عبارت خوشَش آمده بود، ». راضی باشد، بهشت بر او واجب است

ار رتکاو را براي  آن اهللا و رسول» را برایم تکرار کن خدا! آن اي رسول«عرض کرد: 
 و عمل دیگري وجود دارد که اهللا با آن، جایگاه بنده را در بهشت،«نمود و فرمود: 

ي  ي فاصله اندازه ، بهدیگر یکهر دو جایگاه با بین ي  و فاصله برد باال می مرتبهصد 
ست؟  خدا! آن چه عملی ابوسعید پرسید: اي رسول». میان آسمان و زمین است

 ».جهاد در راه اهللا، جهاد در راه اهللا«فرمود:  اهللا رسول
 شرح

یکی از فضایل جهاد، این  باشد؛ چند حدیث در فضیلت جهاد در راه اهللا می  این
آید که خونش  است که اگر انسان به شهادت برسد، روز قیامت در حالی می

ي افراد این امت و  ست؛ رنگش، رنگ خون است و بویش، بوي مشک و همه جاري
ها و نیز فرشتگان، شاهد این صحنه هستند. انسان به موجب شهادت،  سایر امت

 یابد. و آخرت میدنیا  اي در جایگاه واال و ویژه
ي دو بار دوشیدن  ي فاصله اندازه هرکس بهاز دیگر فضایل جهاد، این است که 

در میدان نبرد حاضر شود، بهشت بر او  اهللا کلمۀشتر، پیکار کند و به قصد اعالي 
 گردد. واجب می

کند، پاداشی همانند پاداشِ  چنین کسی که براي جهاد در راه اهللا خروج می هم
د که از هنگام خروج او تا زمان بازگشت وي، روزها روزه بگیرد و افطار یاب کسی می

عنی نزد اهللا متعال، فقط چنین ؛ یها به نماز و عبادت بایستد و خسته نشود نکند و شب
و  که پیامبرگونه  کسی در اجر و ثواب با مجاهد راه حق، برابر است؛ ولی همان

چنین در یکی از  . همکاري را نداردچنین کس تواناییِ انجامِ  هیچگفتند،  #صحابه
را براي  در بهشت، صد جایگاه واال وجود دارد که اهللا آن«این احادیث آمده است: 

 .1884صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي هر جایگاه با جایگاه بعدي،  مجاهدانِ راه خود آماده ساخته است و فاصله
 ».باشد ي میان زمین و آسمان می ي فاصله اندازه به

گر فضیلت جهاد در راه اهللا متعال  ادیث دیگر، بیاناین احادیث و بسیاري از اح
فشانی در راه  شود؛ اما جهادي که با جان است. جهاد در راه اهللا با جان و مال انجام می

ي  ؛ زیرا احادیثی که اینک گذشت، دربارهتري دارد اهللا باشد، برتر است و پاداشِ بیش
البته کسی که با مال خویش جهاد کند.  کسی بود که با جان خود در راه اهللا جهاد می

َز اَغِزً�ا «فرموده است:  اهللا نماید، در مسیر خیر و نیکی قرار دارد؛ زیرا رسول َمْن َجهَّ
ْ�ٍ َ�َقْد َغَزا

ْهِلِه خِبَ
َ
اي را  کسی که رزمنده«؛ یعنی: »يِف َسِبيِل اِهللا َ�َقْد َغَزا َوَمْن َخلََفُه يِف أ

خوبی  به اش خانوادهاي از  هرکس در نبود رزمندهو  مجهز کند، پیکار کرده است
که از پاداش  آن بیبه عبارت دیگر: ». حمایت و سرپرستی نماید، پیکار کرده است

رسد. از اهللا متعال  مجاهد کاسته شود، اجر و ثواب حضور در میدان نبرد به او می
هر کاري  یقین او بر خواهیم که ما را جزو مجاهدان راه خود قرار دهد؛ به می

 تواناست.
*** 

يِب  -١٣١٠
َ
اَل : َسِمْعُت أ

َ
، ق يب موىس األشعريِّ

َ
يب ب�ر بن أ

َ
،  وعن أ ةِ الَعُدوِّ َوُهَو حَبرَْضَ

اَل رسول اهللا
َ
ُيوِف : «َ�ُقوُل: ق َْت ِظالَِل السُّ

َ
ْيَئِة، إهلَ�َقاَم رَُجٌل َرثُّ ». إنَّ أبَْواَب اجَلنَِّة حت

بَا ُموىَس 
َ
أنَْت َسِمْعَت رسوَل اهللاِ َ�َقاَل: يَا أ

َ
 أْصَحابِِه،  أ

َ
رََجَع إىِل

َ
اَل: َ�َعْم، ف

َ
َ�ُقوُل َهَذا؟ ق

 الَعُدوِّ 
َ

َقاهُ، ُ�مَّ َمىَش �َِسْيِفِه إىِل
ْ
أل

َ
رَسَ َجْفَن َسْيِفِه ف

َ
الََم ، ُ�مَّ ك ْيُ�م السَّ

َ
 َعل

ُ
رَأ

ْ
َ�َقاَل : أق

تَِل.
ُ
رَضَب بِِه َحىتَّ ق

َ
 )1([روایت مسلم] ف

که رویاروي دشمن  گوید: از پدرم می ابوموسی اشعري پسرِابوبکر  ه:ترجم
هاي  هاي بهشت، زیرِ سایه دروازه«فرمود:  اهللا گفت: رسول قرار داشت، شنیدم که می

پوش برخاست و گفت: اي ابوموسی! آیا خودت  مردي ژنده». شمشیرها قرار دارند
: بله. سپس آن مرد به سوي پاسخ داد شنیدي؟ ابوموسی اهللا را از رسول این

و  -سان خداحافظی کرد و بدین - »گویم به شما سالم می«یارانش بازگشت و گفت: 

 .1902صحیح مسلم، ش:  )1(
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و آن را انداخت؛ سپس با شمشیرش به سوي دشمن  غالف شمشیرش را شکست
 قدر شمشیر زد که کشته شد. رفت و آن

يِب  نْ �َ وَ  -١٣١١
َ
اَل  ن بن َجرْبٍ مْح ٍس عبد الرَّ بْ  عَ أ

َ
اَل: ق

َ
َدَما : «رسول اهللا ق

َ
رَبَّْت ق

ْ
ما ا�

ُه انلَّارُ َ�ْبٍد يِف   )1([روایت بخاري] ». َسبيِل اهللاِ َ�َتَمسَّ
هاي  قدم«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوعبس، عبدالرحمن بن جبر ترجمه:

 ».کند را لمس نمی یقین آتش دوزخ آن اي در راه اهللا غبارآلود شود، به هر بنده

يب هر�رةَ وعن  -١٣١٢
َ
اَل رسول اهللا أ

َ
ال يَلُِج انلَّاَر رَُجٌل بََ�ى ِمْن َخْشيِة : «قال : ق

ِع، َوال َ�َْتِمُع ىلَعَ َ�ْبٍد ُ�َباٌر يف َسبيِل اهللاِ َوُدَخاُن َجَهنَّمَ  ْ نَبُ يف الرضَّ
َّ
 ».اهللا َحىتَّ َ�ُعوَد الل

 )2(باشد.] [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می
کسی که از خوف و خشیت اهللا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

که شیر به پستان بازگردد. و غباري که در راه اهللا  شود؛ مگر آن بگرید، وارد دوزخ نمی
 ».شود اي بنشیند با دود دوزخ، جمع نمی بر بنده

اَل: َسِمْعُت رسول اهللا $وعن ابن عباٍس  -١٣١٣
َ
ُهَما انلَّاُر: «َ�ُقوُل:  ق َ�ْيَناِن ال تَمسُّ

ُْرُس يف َسبيِل اهللاِ 
َ

[ترمذي، این حدیث را  ».َ�ْ�ٌ بََ�ْت ِمْن َخْشَيِة اهللاِ، وََ�ْ�ٌ بَاتَْت حت
 )3(باشد.] روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می

زخ، آتش دو«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می $عباس ابن ترجمه:
کند: چشمی که از خوف و خشیت اهللا بگرید؛ و چشمی که  دو چشم را لمس نمی

 ».براي نگهبانی در راه اهللا، بیدار بماند

 .2811، ش:بخاري صحیح )1(
، صحیح 3828این حدیث را در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی7778صحیح الجامع، ش:  )2(

 دانسته است.
، صحیح 3829این حدیث را در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی4113صحیح الجامع، ش:  )3(

 دانسته است.

                                           



 الصالحین شرح ریاض   340

اَل:  أنَّ رسول اهللا وََ�ْن َز�ِْد بِْن َخادِلٍ  -١٣١٤
َ
 يف َسبيِل اهللاِ َ�َقْد «ق

ً
َز اَغز�ا َمْن َجهَّ

 يف أْهلِِه خِبَ 
ً
َف اَغز�ا

َ
 )1([متفق علیه] ».ْ�ٍ َ�َقْد َغَزاَغَزا، َوَمْن َخل
هرکس ساز و برگ جنگیِ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می زید بن خالد ترجمه:

مجاهد راه اهللا را تأمین کند، (گویا) خود جهاد کرده است؛ و هرکس در غیاب مجاهد 
 ».نیکی سرپرستی نماید، گویا خود جهاد نموده است اش را به راه اهللا، خانواده

َماَمة ابلاه� -١٣١٥
ُ
يب أ

َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اِت ِظلُّ : «قاَل: ق

َ
َدق َضُل الصَّ

ْ
أف

حٍل يف َسبِيِل اهللاِ 
َ
ُة ف

َ
ْو َطُروق

َ
ْسَطاٍط يِف َسبِيِل اهللاِ َوَمنيَحُة َخاِدٍم يف َسبِيِل اهللاِ، أ

ُ
 ».ف

 )2(باشد.] [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می
ي  بهترین صدقه، سایه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ي باهلی امامهابو جمه:تر
بخشیدن یک  -مجاهدي بخشیده شود و نیزبه که  -اي در راه خداست خیمه

 ».رود) کار یا سواريِ قوي و توانا در راه اهللا (به کسی که به جهاد می خدمت

اَل: وعن أ�ٍس  -١٣١٦
َ
َم، ق

َ
يَْس َميِعَ : أنَّ َ�ىَتً ِمْن أْسل

َ
رِ�ُد الَغْزَو َول

ُ
 أ

ِّ
يَا رسوَل اهللاِ، إ�

اَل: 
َ
ُز بِِه، ق هَّ

َ
جت

َ
َز َ�َمرَِض «َما أ َهَّ

َ
ْد اَكَن جت

َ
إنَُّه ق

َ
 ف

ً
النا

ُ
ِت ف

ْ
أتَاهُ، َ�َقاَل: إنَّ رسوَل اهللاِ »ائ

َ
 ؛ ف

اَل: يَا 
َ
ْزَت بِِه. ق َهَّ

َ
ِي جت

َّ
الََم، َو�َُقوُل: أْعِط� اذل ْزُت ُ�ْقِرئَُك السَّ َهَّ

َ
ْنُت جت

ُ
ِي ك

َّ
الَنَُة، أْعِطيِه اذل

ُ
ف

ِك �ِيِه.
َ
 َ�ُيَباَرَك ل

ً
ْبيِِس ِمْنُه َشيْئا َواهللاِ ال حتَ

َ
، ف

ً
ْبيِِس َ�ْنُه َشيْئا  )3([روایت مسلم] بِِه، َوال حتَ

خدا!  عرض کرد: اي رسول "اسلم"ي  گوید: جوانی از قبیله می انس ترجمه:
نزد فالنی برو «فرمود:  اهللا و برگ جنگی ندارم. رسولخواهم جهاد کنم، اما ساز  می

بود؛ اما بیمار شده  -گ جنگی فراهم دیدهرو ساز و ب -که او خود را آماده کرده 
جوان اسلمی نزد آن شخص رفت و به او گفت: ». تواند به جهاد برود) (و نمی است

، اي فراهم دیده -هادبراي ج - کهرا به تو سالم رساند و فرمود: وسایلی  اهللا رسول«

آمده  182ي  شماره تر به ش. [این حدیث پی1895؛ و صحیح مسلم، ش: 2843، ش:صحیح بخاري )1(
 است. (مترجم)]

 ، حسن دانسته است.3827این حدیث را در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی1109صحیح الجامع، ش:  )2(
 آمده است. (مترجم)] 181ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1894، ش:صحیح مسلم )3(
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به او بده و هیچ چیزي را از  وسایل رزمیِ مراآن مرد به همسرش گفت:  ».به من بده
 ».نهد اگر چیزي از آن را نگه نداري، اهللا براي تو در آن برکت می که او دریغ مکن

يِب سعيٍد اخلُْدرِيِّ  -١٣١٧
َ
نَّ رسوَل  وعن أ

َ
َل: َ�َعَث إىِل بَ� حِلياَن َ�َقا اهللاأ

ْجُر بَيَْنُهَما«
َ
َحُدُهَما َواأل

َ
ْ�ِ أ

َ
 )1([روایت مسلم] ».يِلَنْبِعْث ِمْن لُكِّ رَُجل

 :ُ
َ

ْ�ِ رَُجٌل «و� روايٍة هل
َ
اَل للَقاِعِد: » يِلَْخُرَج ِمْن لُكِّ رَُجل

َ
َف اخَلارَِج يف «ُ�مَّ ق

َ
�يُُّ�ْم َخل

ُ ِمْثُل نِْصِف أ
َ

 ».ْجِر اخَلارِِج أْهلِِه َوَماهِلِ خِبْ�ٍ اَكَن هل
 »لحیان بنی«اي را به جنگ با  عده اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

یعنی  -ها برود و هر دو باید از هر دو مرد، یک نفر به جنگ آن«فرستاد و فرمود: 
در پاداش جهاد،  -کند اش را سرپرستی می خانواده ،ورزمنده و کسی که در نبود ا

 ».اند سهیم
 -باید از هر دو مرد، یک نفر «فرمود:  وایتی از مسلم آمده است: پیامبرو در ر
هرکه از شما در «که به جهاد نرفتند، فرمود:  آنانو سپس به » خروج کند -براي جهاد

ي نصف پاداش  اندازه خوبی نگهداري کند، به غیاب مجاهد، از خانواده و اموالش به
 ».برَد میثواب اجر و مجاهد، 

 انلَّيِبَّ  عن الرَباءِ و -١٣١٨
َ

اتُِل  قاَل: أىت
َ
ق
ُ
رَُجٌل ُمَقنٌَّع باحَلِديِد، َ�َقاَل: يَا رسوَل اهللاِ، أ

اَل: 
َ
ْسلُِم؟ ق

ُ
ْو أ

َ
اتِْل «أ

َ
اتََل َ�ُقتَِل. َ�َقاَل رسوُل اهللاِ ». أْسلِْم، ُ�مَّ ق

َ
َم، ُ�مَّ ق

َ
أْسل

َ
لِيالً : «ف

َ
َعِمَل ق

ثِ�اً 
َ
ِجَر ك

ُ
 )2(ست.] ین، لفظ بخاري[متفق علیه؛ ا ».وَأ

آمد و گفت: اي  پوشیده نزد پیامبر گوید: مردي زره می براء ترجمه:
». مسلمان شو و سپس جهاد کن«فرمود:  خدا! بجنگم یا مسلمان شوم؟ پیامبر رسول

عمل «فرمود:  اهللا که کشته شد. رسول آن مرد اسالم آورد و سپس جنگید تا این
 ».راوانی یافتاندکی انجام داد و پاداش ف

 آمده است. (مترجم)] 183ي  شماره تر به [این حدیث پیش. 1896صحیح مسلم، ش: )1(
 1900؛ و صحیح مسلم، ش:2808صحیح بخاري، ش:  )2(
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اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ�ٍس  -١٣١٩
َ
ْ�َيا «ق  ادلُّ

َ
َحٌد يَْدُخُل اجَلنََّة ُ�ِبُّ أْن يَرِْجَع إىِل

َ
َما أ

ُ َما ىلَعَ 
َ

ْ�َيا، َ�ُيْقَتَل َعرْشَ َمرَّاٍت؛ لَِما  َوهل  ادلُّ
َ

ِهيُد، َ�َتَم�َّ أْن يَرِْجَع إىِل  الشَّ
َّ
ٍء إِال األْرِض ِمْن يَشْ

َراَمةِ يَ 
َ
 ».َرى ِمَن الك

َهاَدةِ «َوِ� روايٍة:  ْضِل الشَّ
َ
 )1([متفق علیه] ».لَِما يََرى ِمْن ف

کسی نیست که وارد بهشت شود و «فرمود:  گوید: پیامبر می انس ترجمه:
چه روي زمین است، از آنِ او  گاه دوست داشته باشد که به دنیا بازگردد و هر آن آن

کند که  ، آرزو میبیند ب عزت و احترامی که در بهشت میسبباشد، مگر شهید که به 
 ».به دنیا بازگردد و ده بار کشته شود

 ».بیند شهادت می چه از فضیلت آنبه سبب «و در روایتی آمده است: 

اَل:  أنَّ رسول اهللا $وعن عبِد اهللا بن عمرو بن العاص -١٣٢٠
َ
َ�ْغِفُر اُهللا «ق

 
َّ
ٍء إِال ِهيِد لُكَّ يَشْ شَّ

ْ
ْ�نَ لِل  )2([روایت مسلم] ». ادلَّ

ْ�نَ «َوِ� روايٍة هل:   ادلَّ
َّ
ُر لُكَّ يشٍء إال  ». الَقْتُل يف سبيِل اهللاِ يَُ�فِّ

ي  اهللا همه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:
 ».آمرزد گناهان شهید، جز بدهیِ او را می

ي همه چیز،  کشته شدن در راه اهللا، کفاره: «و در روایتی دیگر از مسلم آمده است
 ».جز قرض است

َتاَدةَ  -١٣٢١
َ
يب �

َ
ارِث بِن ر�يع ِعن أ

ْ
نَّ  اهللاأنَّ رسوَل  احل

َ
ُهْم أ

َ
َر ل

َ
ام �ِيهْم، فَذك

َ
ق

ِهاَد يِف سبِيِل 
ْ

ِ اهللاجل ْعماِل، َ�َقاَم رَجٌل فقال: يا رسول اهللا، َواِإليماَن ب
َ
ضُل األ

ْ
ف
َ
رَ  اهللا�َ  أ

َ
يَْت أ

َ
 أ

ُت يِف َسبِيِل 
ْ
تِل

ُ
ُر ، اهللاإِْن ق تَُ�فَّ

َ
ُ رسوُل أ َت يِف : «اهللا  ع�ِّ َخَطايَاَى؟ فقال هلَ

ْ
تِل

ُ
نَعْم إِْن ق

نَْت َصابر ُ�ْتَِسب، ُمْقبٌِل غْ�َ ُمْدبرٍ  اهللاَسبِيِل 
َ
ت؟: «اهللا  ُ�مَّ قال رسوُل ». وأ

ْ
ل
ُ
» كْيف ق

ُت يِف َسبِ 
ْ
تِل

ُ
يَْت إِْن ق

َ
َرأ

َ
ُر ع�ِّ َخَطاياي؟ فقال رسوُل اهللايل قال: أ تَُ�فَّ

َ
نْت : «اهللا ، أ

َ
نَعْم وأ

ْ�نَ   ادلَّ
َّ
إِنَّ ِجرْبِ�َل قاَل  صابٌِر ُ�ْتَِسب، ُمقبٌِل َ�ْ�َ ُمْدبِر، إِال

َ
 )3([روایت مسلم] ».يِل ذلَِك  ف

 .1877؛ و صحیح مسلم، ش: 2817، ش:صحیح بخاري )1(
 .1886صحیح مسلم، ش: )2(
 آمده است. (مترجم)] 222ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1885صحیح مسلم، ش:  )3(
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در میان یارانش ایستاد و این نکته را  اهللا گوید: رسول می ابوقتاده ترجمه:
روند.  شمار می ها بیان کرد که جهاد در راه اهللا و ایمان به او، برترین اعمال به ي آنبرا

کشته شوم، آیا  خدا! به من بگویید: اگر در راه اهللا مردي برخاست و گفت: اي رسول
آري؛ اگر با صبر و پایداري و به «به او فرمود:  اهللا د؟ رسولشو گناهانم بخشیده می
رویارویی با دشمن، فرار نکنی و کشته شوي، گناهانت بخشیده امید پاداش، هنگامِ 

عرض کرد: به من بگویید: اگر در راه » چه گفتی؟«فرمود:  اهللا سپس رسول». شود می
آري؛ اگر با صبر و پایداري و به «د؟ فرمود: شو آیا گناهانم بخشیده میاهللا کشته شوم، 

نی و کشته شوي، گناهانت بخشیده امید پاداش، هنگامِ رویارویی با دشمن، فرار نک
 ».ي توست. این را جبرئیل به من گفت شود، جز بدهی یا قرضی که بر عهده می

 شرح
که  ست؛ از جمله این باشد، حاوي نکاتی این چند حدیث که در فضیلت جهاد می

که جوانی نزد آن بزرگوار  فرمود؛ چنان نیکی رسیدگی می به امور یارانش به پیامبر
خواهم به جهاد بروم؛ اما چه کنم که ساز و برگ جنگی ندارم.  رض کرد: میعآمد و 
و سپس بیمار شده  او را به مردي حواله داد که وسایل رزمی فراهم دیده اهللا رسول

نزد آن مرد  اهللا توانست به جهاد برود. آن جوان به سفارش رسول رو نمی بود؛ از این
ي وسایل  رد. آن مرد به همسرش گفت: همهرفت و وسایل رزمیِ او را درخواست ک

رزمی مرا به این جوان بده که اگر چنین کنی و هیچ چیزي را نگه نداري، اهللا متعال 
نهد. و بدین ترتیب آن جوان را براي جهاد، مجهز کرد و  در آن براي ما برکت می

 رزمیِ خود را در اختیار او گذاشت. لوسای
هرکس ساز و برگ جنگیِ مجاهد راه اهللا «که  چنین در این احادیث آمده است هم

را تأمین کند، (گویا) خود جهاد کرده است؛ و هرکس در غیاب مجاهد راه اهللا، 
که  چنان». نیکی سرپرستی نماید، گویا خود جهاد نموده است اش را به خانواده
و مرد، یک باید از هر د«فرستاد و فرمود: » لحیان بنی«اي را به جنگ با  عده اهللا رسول

هرکه از «که به جهاد نرفتند، فرمود:  و سپس به آنان» خروج کند -براي جهاد -نفر 
ي نصف  اندازه خوبی نگهداري کند، به شما در غیاب مجاهد، از خانواده و اموال وي به

در یکی . باشد میو نیم دیگرِ پاداش از آنِ مجاهد » برَد پاداش مجاهد، اجر و ثواب می
؛ »هاي شمشیرها قرار دارند هاي بهشت، زیرِ سایه دروازه«یث آمده است: از این احاد
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باشد؛  این سبب ورودش به بهشت می، و پیکار نمایدیعنی: هرکه در راه اهللا جهاد 
ي جهاد نامیده  هاي بهشت، دروازه ثابت شده که یکی از دروازه که از پیامبر چنان

 روند.  زه به بهشت میشود که مجاهدان راه اهللا، از این دروا می
شهادت یا کشته شدن در راه  در احادیثی که گذشت، بدین نکته تصریح شد که

؛ زیرا انسان در هر صورت باید بدهیِ خود را ي همه چیز، جز قرض است اهللا، کفاره
اش را در دنیا ادا نکند، ناگزیر در آخرت ادا خواهد کرد و باید  بپردازد و اگر بدهی

انگاري در اداي بدهی هشدار  کارش باشد. این حدیث نسبت به سهلگوي بستان پاسخ
اهمیت یا کوچک  ي کم رو شایسته نیست که قرض گرفتن را مسأله دهد؛ از این می

قلمداد کنیم؛ لذا شایسته است که جز در هنگام ضرورت یا نیاز شدید، قرض نگیریم 
 اهللا مردي از رسولرا خاطر نیازهاي عادي، خود را زیر بارِ قرض نبریم؛ زی و به

آیا «از آن مرد پرسید:  اهللا . رسولآورنددر شدرخواست کرد که زنی را به ازدواج
چگونه ». تنها چیزي که دارم، ازارِ من است«؟ گفت: »چیزي براي مهرش داري

داد،  توانست ازارش را به عنوان مهریه به آن زن بدهد؟ اگر آن را به آن زن می می
پوشید، آن زن بدون مهر   وشیدن نداشت و اگر خود آن را میخود چیزي براي پ

برو چیزي پیدا کن؛ اگر چه انگشتري آهنی «به او فرمود:  اهللا ماند! لذا رسول می
به آن مرد  اهللا ي ازدواج در میان بود، رسول که مسأله رغم این بینیم به می )1(».باشد

ي  راهنمایی نفرمود؛ زیرا مسأله اجازه نداد که قرض بگیرد و او را به قرض گرفتن
با سندي که جاي بحث دارد، روایت  باشد و از پیامبر بدهکار بودن، خیلی مهم می

نفس : «یعنی )2(؛»َ�ْفُس الُمْؤِمِن ُمَعلََّقٌة بَِديِْنِه َحىتَّ ُ�ْقىض َ�نْهُ «شده که فرموده است: 
لذا این  ».او پرداخت شوداش از جانب  که بدهی مؤمن به بدهیِ او وابسته است تا آن

ي مهم را کوچک نشمارید؛ زیرا بدهی، فکر و خیالِ شب و ذلت و خواريِ روز  مسأله
تواند زیر بار قرض نرود و ولخرجی نکند؛  جا که می را به دنبال دارد و انسان تا آن

کنند و چون  دست هستند، مانند ثروتمندان خرج می که تنگ زیرا برخی از مردم با این
هاي ربوي  گیرند و حتی گاه به به سراغ وام آورند، از این و آن قرض می میکم 

 .1425مسلم، ش: و...)؛ و  5087، 5030، 5029صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ست. اگر نان شب خود را داري، صبر کن و از این  روند! این، اشتباه بسیار بزرگی می
 فرماید: نیاز گردانَد. اهللا متعال می و آن، قرض نگیر و از اهللا بخواه که تو را بی

ُ ٱ نِيُ�مُ ُ�غۡ  َف فََسوۡ  لَةٗ َ�يۡ  ُتمۡ ِخفۡ  �نۡ ﴿ ٓ  إِن ۦٓ لِهِ فَۡض  ِمن �َّ ۚ َشا َ ٱ إِنَّ  َء  َعلِيمٌ  �َّ
 ]٢٨: التوبة[   ﴾٢٨َحِكيمٞ 

نیاز چه خواست اهللا باشد، شما را از فضل خویش بی دستی نگران بودید، چنان و اگر از تنگ  
 گرداند. همانا اهللا داناي حکیم است.می

گیرند تا مثالً  دگی تجمالتی خود، قرض میخاطر زن که برخی از مردم به اما این
قیمتی بخرند، کارِ  که ماشین گران ها را فرش کنند یا این پله ي خود، حتی راه تمام خانه

توانید یک ماشین پنج میلیونی بخرید، چرا خود را براي  ست؛ وقتی می بسیار اشتباهی
 خریدنِ یک خودروي بیست میلیون تومانی زیر بار قرض ببرید؟

فکري و حتی ضعف ایمان است؛ زیرا وقتی بدهی،  ي کم کردي، نتیجه ین رويچن
با کشته شدن در راه اهللا بخشیده نشود، چگونه و با چه توجیهی به خود اجازه دهیم 

گویم: ضرورت، نه نیاز معمولی؛ حتی اگر  که بدون ضرورت، قرض بگیریم؟ می
ید که پولش را نداشتید، صبر خواستید چیزي بخر نیازتان، چندان ضروري نبود و می

تعال، دستتان بازتر شود و خرجِ خود را مطابق دخلتان تنظیم کنید تا به خواست اهللا م
 شوید. که دچار مشکل می» پا از گلیم خود درازتر نکنید« ي مردم: و به گفتهنمایید؛ 

 گویند: صدقه دهند و می شایان ذکر است: برخی از مردم، بدهکارند؛ اما صدقه می
که بدهکارند، چگونه و با چه رویی  دادن را دوست داریم! این، حرام است؛ با این

ست، ادا  ي شرعی خود را که بازپرداخت بدهی دهند؟ ابتدا واجب و وظیفه صدقه می
ست که شهري را ویران  ، حکایت کسیها اینگاه صدقه دهید. حکایت  کنید؛ آن

 کند تا کاخی بسازد! می
یث بیان شده است که جهاد بدون اسالم، هیچ سودي براي در یکی از این احاد

اجازه خواست که به جهاد برود؛ عرض کرد:  جهادگر ندارد؛ زیرا مردي از پیامبر
خدا! جهاد کنم و سپس مسلمان شوم، یا اسالم بیاورم و سپس جهاد کنم؟  اي رسول

و سپس به  آن مرد مسلمان شد». مسلمان شو و سپس جهاد کن«فرمود:  اهللا رسول
ي کارهاي شایسته، مسلمان بودن،  طور براي پذیرفته شدن همه جهاد رفت. همین

شرط است و اهللا متعال از هیچ غیرمسلمانی، صدقه، حج، روزه و هیچ کار نیک و 
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خوانَد، اما بسیار  پذیرد. لذا اگر دیدیم که کسی نماز نمی ي دیگري را نمی پسندیده
یک از کارهاي  فتار خوبی با مردم دارد، بدانید که هیچو یا اخالق و ر گیرد روزه می

نیکش، روز قیامت هیچ سودي برایش ندارد؛ حتی اگر تمام ماه رمضان را روزه بگیرد 
شود؛ بلکه  نماز باشد، روزه و حجش قبول نمی و نماز نخوانَد یا حج بگزارد و بی

 فرماید: ل مینماز رفتنِ به مکه، حرام است؛ زیرا اهللا متعا براي آدمِ بی
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ا ْ َ�قۡ  فََ�  َ�َٞس  ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل ۡ ٱ َرُ�وا   ﴾َرامَ �َۡ ٱ ِجدَ َمسۡ ل
 ]٢٨: التوبة[ 

 اي مؤمنان! مشرکان پلیدند و نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند.  

بدون اسالم،  هاست و هیچ عبادتی ي عبادت لذا مسلمان بودن، شرط اساسیِ همه
 صحیح و قابل قبول نیست.

*** 

اَل رَُجٌل: أْ�َن قاَل  وعن جابرٍ  -١٣٢٢
َ
ُت : ق

ْ
تِل

ُ
اَل: أنَا يَا رسول اهللا إْن ق

َ
».  اجَلنَّةِ يِف «؟ ق

تَِل.
ُ
اتََل َحىتَّ ق

َ
ىَق َ�َمَراٍت ُ�نَّ يِف يَِدهِ، ُ�مَّ ق

ْ
أل

َ
 )1([روایت مسلم] ف

خدا! اگر کشته شوم، کجا  اي رسولگوید: مردي پرسید:  می جابر ترجمه:
آن مرد، خرماهایی را که در دست ». در بهشت«خواهم بود؟ آن بزرگوار فرمود: 

 داشت، انداخت و جنگید تا به شهادت رسید.

َق رسوُل اهللا وعن أ�ٍس  -١٣٢٣
َ
  قاَل: اْ�َطل

َ
وَأْصَحابُُه َحىتَّ َسَبُقوا الُمرْشِ�َِ� إىِل

وَن، َ�َقاَل َرسوُل اهللاِ بَْدٍر، وََجاَء الُمرْشِ 
ُ
�» : وَن أنَا

ُ
ٍء َحىتَّ أ�  يَشْ

َ
َحٌد ِمْنُ�ْم إىِل

َ
ال َ�ْقِدَمنَّ أ

وَن، َ�َقاَل رسوُل اهللا». ُدونَهُ 
ُ
� َدنَا الُمرْشِ

َ
ماَواُت َواألْرُض : «ف  َجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

َ
وُموا إىِل

ُ
؛ »ق

اَل: َ�ُقوُل ُ�َمْ�ُ ْ�ُن احُلَماِم األنَْصارِ 
َ
ماَواُت َواألْرُض؟ يُّ ق : يَا رسوَل اهللاِ، َجنٌَّة َعْرُضَها السَّ

اَل: 
َ
اَل: بٍَخ بٍَخ، َ�َقاَل رسوُل اهللا»َ�َعمْ «ق

َ
ولَِك بٍَخ بٍَخ؟: «؛ ق

َ
َك ىلَعَ ق

ُ
اَل: ال َواهللاِ يَا » َما َ�ِْمل

َ
ق

اَل: 
َ
وَن ِمْن أْهلَِها، ق

ُ
�

َ
ْن أ

َ
إنََّك «َرُسوَل اهللاِ إِال رََجاَء أ

َ
َرنِِه، ». ِمْن أْهلَِها ف

َ
أْخَرَج َ�َمَراٍت ِمْن ق

َ
ف

آورده است. [این حدیث  4046ي  شماره ؛ بخاري نیز این روایت را به1322صحیح مسلم، ش:  )1(
 آمده است. (مترجم)] 90ي  شماره تر به پیش
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َرَ� 
َ
ٌة، ف

َ
َياٌة َطِو�ل َل َ�َمَرايِت هِذهِ إّ�َها حلَ

ُ
نَا َحييُت َحىتَّ آ�

َ
نِئْ أ

َ
اَل: ل

َ
، ُ�مَّ ق ُل ِمْنُهنَّ

ُ
َجَعَل يَأ�

َ
 ف

تَِل.
ُ
ُهْم َحىتَّ ق

َ
اتَل

َ
 )1(م][روایت مسل بَِما اَكَن َمَعُه ِمَن اتلَّْمِر، ُ�مَّ ق

و یارانش رهسپار بدر شدند و پیش از  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
یک از شما  هیچ«فرمود:  اهللا جا رسیدند؛ سپس مشرکان آمدند. رسول مشرکان به آن

مشرکان نزدیک شدند. ». هیچ اقدامی نکندخودسرانه پیش از اقدام و فرمان من، 
ها و زمین  گستردگی آسمان د که پهنایش بهسوي بهشتی بشتابی به«فرمود:  اهللا رسول
ه خدا! بهشتی ک گفت: اي رسول گوید: عمیر بن حمام انصاري می انس». است

به!  گفت: به عمیر». بله«ین است؟! فرمود: مزها و  پهنایش به گستردگی آسمان
 به اهللاپاسخ داد: » واداشت؟ "به به"چه چیزي تو را به گفتن «فرمود:  اهللا رسول

که آرزو کردم یکی از بهشتیان باشم. فرمود:  خدا! جز این سوگند، هیچ چیز اي رسول
چند دانه خرما از تیردانش درآورد و شروع به خوردنِ  عمیر». تو، بهشتی هستی«

ها کرد؛ سپس گفت: اگر بخواهم این خرماها را بخورم، این عمري طوالنی خواهد  آن
هرچه خرما داشت، انداخت و سپس با دشمنان  برد). لذا بود (و وقت زیادي می

 )2(.شد شهیدکه  جنگید تا این

 انلَّيبِّ  -١٣٢٤
َ

اَل: َجاَء نَاٌس إىِل
َ
نََّة،  وعنه ق ُمونَا الُقْرآَن َوالسُّ

ِّ
أن اْ�َعْث َمَعَنا رَِجاالً ُ�َعل

ُهْم: الُقرّ 
َ
ِْهْم َسْبِعَ� رَُجالً ِمَن األنَْصارِ ُ�َقاُل ل اُء، �ِيِهم َخايِل َحَراٌم، َ�ْقَرُؤوَن َ�َبَعَث إيلَ

ُموَن، َوَ�نُوا بِانلََّهارِ َ�ِيُئوَن بِالَماءِ، َ�َيَضُعونَُه يف الَمْسجِ 
َّ
ْيِل َ�َتَعل

َّ
ِد، الُقْرآَن، َو�ََتَداَرُسوَن بِالل

 ِ ِة، َول فَّ ْهِل الصُّ
َ
َعاَم أل وَن بِِه الطَّ َ�َْتِطُبوَن َ�َيبِيُعونَُه، َو�َْشرَتُ َ�َعَرُضوا  لُفَقَراءِ، َ�َبَعَثُهُم انلَّيِبُّ َو

وا: 
ُ
ْبَل أْن َ�ْبلُغوا الَماَكَن، َ�َقال

َ
وُهْم �

ُ
ُهْم َ�َقَتل

َ
رِضيَنا ا�َّل

َ
ِقيَناَك ف

َ
ْد ل

َ
ْغ َ�نَّا نَبِيََّنا �نَّا ق

ِّ
 بَل

ِفِه، َ�َط 
ْ
 َخاَل أ�ٍَس ِمْن َخل

ً
 رَُجٌل َحراما

َ
َعَنُه بُِرْمٍح َحىتَّ أْ�َفَذهُ، َ�َقاَل َ�ْنَك َوَرِضيَت َ�نَّا، وَأىت

ْعَبِة، َ�َقاَل رسوُل اهللا
َ
ْزُت َوَربِّ الك

ُ
وا: : «َحَراٌم: ف

ُ
ال

َ
ُهْم ق وا َو��َّ

ُ
تِل

ُ
ْد ق

َ
 ا�َّإنَّ إْخَوانَُ�ْم ق

 .1901صحیح مسلم، ش:  )1(
شود یا هر مسلمانِ دیگري،  ي کسی که در میدان نبرد کشته می ور مطلق دربارهط ست: نباید به گفتنی )2(

نوید  به عمیر اهللا که رسول که مبتنی بر دلیلی روشن باشد؛ چنان کار برد؛ مگر این ي شهید را به واژه
 ترجم]کار بردم. [م ي شهید را براي آن بزرگوار به ست؛ و بنده بنا بر این قرینه، واژه داد که بهشتی
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َرِضيَنا َ�ْنَك َوَرِضيَت َ�نَّا
َ
ِقيَناَك ف

َ
ْد ل

َ
ْغ َ�نَّا نَبِيََّنا �نَّا ق

ِّ
این، لفظ مسلم  [متفق علیه؛ ».بَل

 )1(است.]
آمدند و گفتند: مردانی را با ما  گوید: مردمانی نزد پیامبر می انس ترجمه:

هفتاد مرد از انصار را  اهللا بفرست تا به ما قرآن و سنت را آموزش دهند. رسول
 نیز با آنان بود. ام حرام شد و دایی نزدشان فرستاد که به آنان، قُرّاء (قاریان) گفته می

کردند و روز، آب به مسجد  را با هم تکرار می ها آن خواندند و شب ها قرآن می این
آوري و فروشِ هیزم براي اهل صفه و دیگر فقیران، غذا  آوردند و با جمع می
که به مقصد برسند، کافران  آنان را فرستاد و پیش از این خریدند. پیامبر می

 -ي مرگ ایشان در آستانه -ها را کُشتند.  آن ي عامر] به آنان حمله کردند و همه [بنی
از طرف ما به پیامبرمان برسان که ما به دیدار تو آمدیم و از تو خشنود یا اهللا! «گفتند: 

از پشت سر به حرام، داییِ یکی از کافران، ». گشتیم و تو نیز از ما خشنود شدي
سوگند به «فت: گ حمله کرد و او را با نیزه کُشت. در آن هنگام حرام $انس

برادرانتان کشته «فرمود:  -در مدینه - اهللا رسول». وردگار کعبه که رستگار شدمپر
گفتند: یا اهللا! از طرف ما به پیامبرمان برسان که ما به دیدار تو  شدند، در حالی که می

 ».آمدیم و از تو خشنود گشتیم و تو نیز از ما خشنودي شدي

اَل: اَغب ع�ِّ  -١٣٢٥
َ
�َُس بُن انلَّرْضِ  وعنه ق

َ
 اهللاعن قِتاِل بدٍر، فقال: يا رسوَل  أ

نِئِ 
َ
َت الُمرِش�َِ�، ل

ْ
اتل

َ
ِل قِتاٍل ق ُ�ِ�َنَّ  اهللاِغْبُت عن أوَّ

َ
ما  اهللاأْشَهَدِ� قتاَل املرش�� ل

حٍد انْ�َشَف الُمْسلُِمون فقال: 
ُ
ا اكَن يوُم أ ا صنَ ا�َّأصنُع، فلمَّ ع َهُؤالءِ  أْ�َتِذُر إيْلَك ِممَّ

ُه سْعُد ْ�ُن 
َ
اْسَتْقَبل

َ
َم ف ا صنَع َهُؤالَءِ يع� الُمرْشِ�َِ� ُ�مَّ َ�َقدَّ َْك ِممَّ  إيلَ

ُ
َ�ْع� أْصَحابَه وأبرأ

نَُّة وَربِّ 
ْ

قاَل: يا سْعُد ْ�ُن مُعاٍذ اجل
َ
ُحٍد. قال سْعٌد: انلَّرْضِ ُمعاٍذ، ف

ُ
�ََها ِمْن ُدوِن أ ، إِِ� أِجُد رِ

يِف،  ما اهللاْعُت يا رسول َ�َما اْسَتط �ًة بِالسَّ  وثما�َِ� رَضْ
ً
وجْدنَا بِِه بِْضعا

َ
اَل أ�ٌس: ف

َ
صَنَع، ق

 
َّ
حٌد إِال

َ
ُه أ

َ
ما عرف

َ
وَن ف

ُ
تَِل َومثََّل بِِه الُمرِش�

ُ
د ق

َ
أْو َطْعَنًة بُِرْمٍح، أو رْميًة �ِسْهٍم، ووجْدناهُ ق

نَّا نَرى أْو �َ 
ُ
ْخُتُه بِبَنانِِه. قال أ�ٌس: ك

ُ
ْت فيِه َوِ� أْشباِهِه: أ

َ
 ّمِنَ ﴿ُظنُّ أنَّ َهِذهِ اآليَة نزل

 .677؛ و صحیح مسلم، ش: 2801صحیح بخاري، ش:  )1(
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ۡ ٱ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا ن ُهمفَِمنۡ  هِ� َعلَيۡ  �َّ    ]٢٣:  األحزاب[ ﴾ۥَبهُ َ�ۡ  قََ�ٰ  مَّ
 )1(]تر در باب مجاهدت آمده است. ؛ این حدیث پیش[متفق علیه إىل آِخرِها.

در جنگ بدر، حضور نداشت؛  گوید: عمویم، انس بن نضر می سان ترجمه:
اي که با مشرکان  خدا! در نخستین غزوه اي رسول«گفت:  رو به پیامبر از این

ن جنگیدي، شرکت نداشتم. اگر اهللا توفیقم دهد که در جنگ دیگري رویاروي مشرکا
» احد«هنگامی که جنگ ». داد که چه خواهم کرد قرار بگیرم، اهللا به مردم نشان خواهد

یا اهللا! من، از کاري که «گفت:  روي داد و مسلمانان، پراکنده شدند، انس بن نضر
یعنی  -ها کنم و از کاري که این انجام دادند، عذرخواهی می -یعنی مسلمانان -ها این

گاه (به سوي مشرکان) پیش رفت؛ در این  آن». جویم کردند، بیزاري می -مشرکان
اي سعد بن معاذ! «ت: او را دید. عمویم به سعد بن معاذ گف ن معاذمیان، سعد ب

». شنوم ، این، بهشت است که من، بوي آن را از سوي احد میسوگند به پروردگارم
انس (بن ». چه او کرد، از توان من خارج است آن«گفت:  می به پیامبر سعد

اش کرده بودند و جاي  لهگوید: او را دیدیم که کشته شده و مشرکان، مث می مالک)
 کس شد و هیچ تیر در بدنش دیده میي نیزه و اثر  بیش از هشتاد زخم شمشیر، ضربه
ي  هم از روي انگشتانش. به نظر ما، این آیه درباره او را نشناخت، مگر خواهرش؛ آن

 او و امثال او نازل شده است که:
ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا ْ َهدُ َ� َ ٱ وا ن ُهمفَِمنۡ  هِ� َعلَيۡ  �َّ  ۥَبهُ َ�ۡ  قََ�ٰ  مَّ

ن ُهمَوِمنۡ  ۖ  مَّ ْ  َوَما يَنَتِظُر لُوا    ]٢٣:  األحزاب[        ﴾٢٣ ِديٗ� َ�بۡ  بَدَّ
در میان مؤمنان، مردانی هستند که به پیمانشان با اهللا، صادقانه وفا کردد؛ برخی از آنان 

هادت رسیدند) و برخی دیگر در انتظار (شهادت) پیمانشان را به انجام رساندند (و به ش
 اند. هستند؛ و (در پیمانشان) هیچ دگرگونی و تغییري نیاورده

اَل رسول اهللا وعن َسُمَرةَ  -١٣٢٦
َ
َصِعَدا يِب : «قاَل: ق

َ
ْ�ِ أتَياِ�، ف

َ
َة رَُجل

َ
ْيل

َّ
َرأيُْت الل

 
َ
فَضُل، ل

َ
أْدَخالَِ� َداراً ِ�َ أْحَسُن وَأ

َ
جرَة ف َداُر الشَّ

َ
اُر ف ا هِذهِ ادلَّ طُّ أْحَسَن ِمْنَها، قاالَ: أمَّ

َ
َر �

َ
ْم أ

 111ي  شماره تر به . این حدیث پیش1903؛ و صحیح مسلم، ش: 2805صحیح بخاري، ش:  )1(
 گذشت.
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َهَداءِ  هاي  ست که در آن دانستنی [روایت بخاري؛ این، بخشی از حدیثی طوالنی ».الشُّ
 )1(خواهد آمد.] "حرام بودن دروغ"در باب   شاءاهللا گوناگونی بیان شده است و ان

باالي دیدم که نزدم آمدند و مرا  دیشب دو نفر«گوید:  می سمره ترجمه:
ام؛ آن دو گفتند:  درخت، به ساختمانی بردند که هرگز ساختمانی به زیباییِ آن ندیده

 )2(».این ساختمان، از آنِ شهداست

َة، أتَِت انلَّيِبَّ  وعن أ�ٍس  -١٣٢٧
َ
اق مُّ َحارِثة بن رُسَ

ُ
�يِع بنَت الرَبَاءِ و� أ  أنَّ أمَّ الرُّ

ْت: يَ 
َ
َة َ�َقال

َ
ِ� َ�ْن َحارِث

ُ
ث َدِّ

ُ
تَِل يَْوَم بَْدٍر  -ا رسوَل اهللاِ، أال حت

ُ
إْن اَكَن يف اجَلنَِّة  -َوَ�َن ق

َ
ف

ْيِه يف ابلاَُكءِ، َ�َقاَل: 
َ
َة إ�ََّها ِجَناٌن يف «َصرَبُْت، َو�ْن اَكَن َ�ْ�َ َذلَِك اْجَتَهْدُت َعل

َ
مَّ َحارِث

ُ
يَا أ

ىلْعَ  اجَلنَِّة، َو�نَّ اْ�َنِك أصاَب 
َ
 )3([روایت بخاري] ».الِفْرَدْوَس األ

ربیع دختر براء که مادرِ حارثه بن سراقه بود، نزد  ام گوید: می انس ترجمه:
 -د؟ یده آیا از حارثه به من خبر نمیخدا!  آمد و عرض کرد: اي رسول پیامبر
 بر -، باشداگر حارثه در بهشت  -ست: حارثه در جنگ بدر کشته شده بود. گفتنی

فرمود:  اهللا گریم. رسول توانم برایش می تا می ورزم و گرنه، شکیبایی می -مرگ او
و پسرت در فردوس  ست هاي فروانی درجات و باغداراي اي مادرِ حارثه! بهشت «

 ».برین جاي دارد

 انلَّيِبِّ  $وعن جابر بن عبد اهللا -١٣٢٨
َ

يِب إىِل
َ
اَل: يِجَء بِأ

َ
وُ  ق

َ
ْد ُمثَِّل بِِه، ف

َ
ِضَع َ�ْ�َ وق

ْوِ�، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
ِشُف َ�ْن وَْجِهِه َ�َنَهاِ� ق

ْ
َذَهْبُت أ�

َ
ُه : «يََديِْه؛ ف

ُّ
َما َزالِت الَمالئَِ�ُة تُِظل

ْجنَِحتَِها
َ
 )4([متفق علیه] ».بِأ

 نزد پیامبرکه مثله شده بود، پیکرِ پدرم را  گوید: می $بن عبداهللا جابر ترجمه:
زدم (تا  اش کنار می ؛ من پارچه را از روي چهرهگذاشتندن بزرگوار جلوي آآوردند و 

 ).4674، 2791صحیح بخاري، ش: ( )1(
ن شده ببینید که در آن بیا 1386ي  شماره توانید روایت کامل این حدیث را در صحیح بخاري، به می )2(

 است که آن دو نفر، جیرئیل و میکائیل بودند و آن درخت، درختی بهشتی بود. [مترجم]
 .2809صحیح بخاري، ش:  )3(
 .2471)؛ و صحیح مسلم، ش: 2816، 1244صحیح بخاري، ش: ( )4(
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فرشتگان «فرمود:  اي مرا از این کار باز داشتند. پیامبر گریستم). عده او را ببینم و می
 ».گیرند میي خویش  هایشان او را در سایه پیوسته با بال

اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن سهل بن حنيٍف  -١٣٢٩
َ
َهاَدَة  َمْن َسأَل «ق  الشَّ

َ
اَهللا َ�َعاىل

َهَداءِ، َو�ْن َماَت ىلَعَ فَِراِشهِ  َغُه اُهللا َمَنازَِل الشُّ
َّ
 )1([روایت مسلم] ».بِِصْدٍق بَل

کسی که صادقانه از اهللا : «فرمود اهللا گوید: رسول می سهل بن حنَیف ترجمه:
رساند؛ گرچه در  ا میدرخواست شهادت کند، اهللا، او را به درجه یا جایگاه شهد متعال
 ».خواب خود بمیرد رخت

 شرح
گر  شوند و بیان ست که در راه اهللا کشته می ي فضیلت شهیدانی این احادیث درباره

 فرماید: گونه که اهللا می باشد؛ همان جایگاه شهدا در بهشت میاین است که 
َ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نُفَسُهمۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ �َ َ نَّ  ُهمل

َ
ۚ �َۡ ٱ لَُهمُ  بِأ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  نََّة

ِ ٱ َسبِيلِ  ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  اَحقّٗ  هِ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  َتلُوَنۖ َوُ�قۡ  ُتلُونَ َ�َيقۡ  �َّ   ﴾َءانِ ُقرۡ لۡ ٱوَ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ  ةِ َرٮ
  ]١١١: التوبة[ 

، خریداري نمود. که بهشت از آنان باشد هاي مومنان را در مقابل این ها و مال همانا اهللا، جان 
ست بر اهللا که در  ي راستینی شوند؛ وعده کشند و کشته می جنگند و می ایشان در راه اهللا می

 تورات و انجیل و قرآن آمده است.

گر صداقت، راستی و پختگیِ  وانی آورده است که نشانااحادیث فر /مؤلف
شهدا چه جایگاه و  داد که که به آنان خبر می همین باشد؛ پیامبر می #ایمانِ صحابه

شتافتند  انداختند و به سوي جهاد می منزلتی دارند، غذایی را که در دست داشتند، می
رفتند که از او راضی  می شدند و در حالی به دیدار اهللا جنگیدند و کشته می و می

اي از فضیلت آن رادمردان  آنان راضی بود. بدون شک، این نمونه زا بودند و او نیز
 رسد. یک از آیندگانشان به پايِ آنان نمی  تاریخ اسالم است که هیچ

شنید که  را ببینید که روز بدر از پیامبر عنوان نمونه عمیر بن حمام انصاري به
». ها و زمین است نگستردگی آسما سوي بهشتی بشتابید که پهنایش به به«فرمود:  می

ها و زمین  خدا! بهشتی که پهنایش به گستردگی آسمان گفت: اي رسول عمیر

 آمده است. (مترجم)] 58ي  شماره تر به [این حدیث پیش. 1909صحیح مسلم، ش:  )1(
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چند دانه خرما از تیردانش درآورد و شروع به خوردنِ  عمیر». بله«است؟! فرمود: 
ست (و  ها کرد؛ سپس گفت: اگر بخواهم این خرماها را بخورم، این عمري طوالنی آن

لذا هرچه خرما داشت، انداخت و سپس با دشمنان جنگید تا  برد). وقت زیادي می
 به بهشتی بودنِ او گواهی داد. که شهید شد و پیامبر این

سوگند به «گفت:  که در جنگ اُحد به سعد بن معاذ و نیز انس بن نضر
 /القیم ابن». شنوم پروردگارم، این، بهشت است که من، بوي آن را از سوي احد می

هرکه از بندگانش را که بخواند، با  ست که اهللا هایی کرامتاز اي ین، نمونهگوید: ا می
که روي زمین بود، بوي  در همین دنیا و در حالی دارد. انس بن نضر آن گرامی می

سان به خواست اهللا متعال در  هاست، استشمام کرد و بدین بهشت را که در آسمان
د و بر یقینش افزوده شد؛ لذا او که در همین دنیايِ خاکی، بوي بهشت را احساس کر

قدر  وارد میدان نبرد شد و آنچنین فرصتی بود،  منتظري بدر حاضر نشده و  غزوه
ي بدر شرکت نکرده  در غزوه #بسیاري از صحابهشمشیر زد که به شهادت رسید. 

هرکه دوست «و فرمود:  را به جنگیدن دستور نداد #صحابه بودند؛ زیرا پیامبر
؛ چون هدفش شبیخون زدن به کاروان تجارتی قریش بود که »با ما خروج کنددارد، 

گمان  اهللا گشت؛ لذا بسیاري از یاران رسول به سرکردگی ابوسفیان از شام باز می
این رو هرکه دوست رو نخواهد شد؛ از  با دشمن روبه اهللا کردند که رسول می

نیز که گمان  . انس بن نضرخواست، در مدینه ماند داشت، خروج کرد و هرکه می
کرد جنگی روي دهد، در مدینه ماند و چون در این غزوه حضور نداشت، به  نمی

اي که با مشرکان جنگیدي، شرکت  خدا! در نخستین غزوه اي رسول«گفت:  پیامبر
نداشتم. اگر اهللا توفیقم دهد که در جنگ دیگري رویاروي مشرکان قرار بگیرم، اهللا به 

، به سوي روي داد» احد«و چون جنگ ». واهد داد که چه خواهم کردمردم نشان خ
گوید: او را  می . انس بن مالککه کشته شد و جنگید تا این پیش رفت مشرکان

اش کرده بودند و جاي بیش از هشتاد زخم  دیدیم که کشته شده و مشرکان، مثله
او را نشناخت، مگر  کس شد و هیچ ي نیزه و اثر تیر در بدنش دیده می شمشیر، ضربه
وي در آن هنگام که مسلمانان پراکنده شدند، به  هم از روي انگشتانش. خواهرش؛ آن

انجام دادند،  -یعنی مسلمانان -ها یا اهللا! من، از کاري که این«میان دشمن زد و گفت: 
 ».جویم کردند، بیزاري می -یعنی مشرکان -ها کنم و از کاري که این عذرخواهی می
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را براي  دهد که اهللا متعال بهترین مردم روشنی نشان می تان و امثالِ آن، بهاین داس
برگزید و این، مصداق روشنی از این  اش، محمد مصطفی ههمراهی با پیامبر برگزید

يَن يلُونَهم، ُ�مَّ «باشد که فرموده است:  می اهللا سخن رسول ِ
َّ

َخْ�ُ انلَّاِس قَرِ�، ُ�مَّ اذل
يَن يلُو�َ  ِ

َّ
برند  سر می بهترین مردم، کسانی هستند که در دوران من به«یعنی:  )1(؛»ُهماذل

آیند (تابعین)، و سپس نسلِ بعدي، (تبع  (صحابه)، سپس نسلی که پس از ایشان می
 ».تابعین)

*** 

اَل رسوُل اهللا وعن أ�ٍس  -١٣٣٠
َ
ْم : «قاَل: ق

َ
ْعِطَيَها ولو ل

ُ
 أ

ً
َهاَدَة َصاِدقا َب الشَّ

َ
َمْن َطل

 )2([روایت مسلم] ».ِصْبهُ تُ 
هرکه صادقانه خواهان شهادت «فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

 ».شود؛ اگرچه به شهادت نرسد به او عطا می -پاداشِ آن -باشد، 

يب هر�رةَ  -١٣٣١
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
 : «قاَل: ق

َّ
ِهيُد ِمْن َمسِّ الَقْتِل إِال َما َ�ُِد الشَّ

َما َ�ِ 
َ
َحُدُ�ْم ِمْن َمسِّ الَقْرَصةِ ك

َ
[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است:  ».ُد أ

 )3(باشد.] حسن صحیح می
شهید هنگام کشته شدن دردي «فرمود:  اهللا رسولگوید:  می هریرهابو ترجمه:

[مورچه یا نیشِ گونِ  ي دردي که یکی از شما از نیش اندازه کند، مگر به احساس نمی
 ».نماید حس می پشه]

ْو� اهللاَوعْن َ�ْبِد  -١٣٣٢
َ
نَّ رسوَل  $بِْن أيب أ

َ
يِقَ �ِيَها  اهللاأ

َ
يِت ل

َّ
يَّاِمِه ال

َ
يف بْعِض �

َعُدوَّ 
ْ
ْمُس ال ِت الشَّ

َ
اَم يِف ُ�مَّ ، اْ�َتظَر َحىتَّ إَِذا َمال

َ
�َُّها انلَّاُس ال َ�َتمنَّوْ «َ�َقاَل:  انلَّاِس  ق

َ
ا لَِقاَء �

عُدوَّ 
ْ
وا سَ وَ ، ال

ُ
إَِذا لقيُتمُ  اهللال

َ
 وهُ الَعا�َِيَة، ف

َ
َْت ِظالَِل م ف

َ
َنَّة حت نَّ اجلْ

َ
ُموا أ

َ
اْصرُبوا، َواْعل

 .نقل از عبداهللا بن مسعود به 2533)؛ و صحیح مسلم، ش: 6429، 3651، 2652(صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1908صحیح مسلم، ش:  )2(
، حسن دانسته 3836این حدیث را در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی5813صحیح الجامع، ش:  )3(

 است.
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ُيوِف  اَل: ». السُّ
َ
َحاب، َوَهازَِم ا�َّ«ُ�مَّ ق ِكَتاِب َوُ�ْرَِي السَّ

ْ
نا األحزاب ُمْ�َِل ال ، اْهِزْمُهْم َوانرُْصْ

ْيِهمْ 
َ
 )1([متفقٌ علیه] ».َعل

با  در یکی از روزهایی که اهللا گوید: رسول می $اوفی عبداهللا بن ابی ترجمه:
برخاست و  مردم رو شد، تا بعد از زوال آفتاب منتظر ماند. سپس در میان روبه دشمن

ولی  ، عافیت بخواهید؛اي مردم! رویارویی با دشمن را آرزو نکنید و از اهللا«فرمود: 
ي  داري کنید و بدانید که بهشت، زیر سایهصبر و پای رو شدید،  روبه اگر با دشمن
ي کتاب و اي ذاتی که ابرها را  کننده یا اهللا! اي نازل«سپس دعا کرد: ». شمشیرهاست

هاي  هاي دشمن! احزاب (گروه ي دسته دهنده آوري! اي شکست حرکت درمی به
 ».ها پیروز بگردان دشمن) را شکست بده و ما را بر آن

اَل رسول اهللا دٍ وعن سهِل بِْن َسعْ  -١٣٣٣
َ
اَعُء : «قاَل: ق َما تُرَدَّاِن: ادلُّ

َّ
ل
َ
ْو ق

َ
ثِنْتَاِن ال تُرَدَّاِن، أ

 
ً
ِحُم َ�ْعُضُهم بَعَضا

ْ
 )2([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».ِعنَْد انلَِّداءِ وَِعنَْد ابلَأِس ِحْ�َ يُل

یا  ،شود میدو دعا رد ن«فرمود:  اهللا رسولی گوید :م  سهل بن سعد ترجمه:
جنگ که لشکریان در هم در هنگامِ دعا در هنگامِ اذان، و دعا شود:  خیلی اندك رد می

 )».گردد میریزند (و تنور جنگ داغ   می

اَل:  قاَل: اَكَن رسوُل اهللاِ  وعن أ�ٍس  -١٣٣٤
َ
دِي  أنَْت َعضُ ا�َّ«إَِذا َغَزا، ق

 ِ ُصوُل، َو�
َ
ُحوُل، َو�َِك أ

َ
اتُِل َونَِص�ِي، بَِك أ

َ
ق
ُ
[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این  ».َك أ

 )3(حدیث را حسن دانسته است.]
 ا�َّ «گفت:  در هنگامِ نبرد این دعا را می اهللا گوید: رسول می انسترجمه: 

قَاتُِل 
ُ
ُصوُل، َو�َِك أ

َ
ُحوُل، َو�َِك أ

َ
 )4(.»أنَْت َعُضدِي َونَِصِ�ي، بَِك أ

 .1742)؛ و صحیح مسلم، ش: 2966، 2965صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .2215ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی262؛ صحیح الترغیب، ش:3079ش: صحیح الجامع،  )2(
 .2291ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی4757صحیح الجامع، ش:  )3(
دهم و به کمک  گر من، تویی؛ به یاري و کمک تو جوالن می یا اهللا! مددکار و یاري«ي دعا:  ترجمه )4(

 .»مجنگ کنم و به کمک تو می تو حمله می
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يب موىس األ -١٣٣٥
َ
اَل:  أنَّ انلَّىِبَّ  شعريِّ َوَعن أ

َ
 ق

ً
ْوما

َ
 ق

َ
 إنَّا ا�َّ«اَكَن إَِذا َخاف

ورِِهمْ  ُورِِهْم، َوَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رُشُ
ُ

َك يف �
ُ
َْعل

َ
 )1([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».�

که از گروهی بیمناك  هنگامی اهللا گوید: رسول می ابوموسی اشعري ترجمه:
ورِِهمْ ا�َّ«گفت:  شد، می می ُورِِهْم، َوَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رُشُ َْعلَُك يف �ُ

َ
 )2(.» إنَّا �

اَل:  : أنَّ رسوَل اهللاِ $وعن ابن عمر -١٣٣٦
َ
 «ق

َ
اخَلْيُل َمعُقوٌد يف نََواِصيَها اخَلْ�ُ إىِل

 )3([متفقٌ علیه] ».يَوِم الِقَياَمةِ 
کی تا روز قیامت بر خیر و نی«فرمود:  گوید: رسول اهللا می $عمر ابن ترجمه:

 ».پیشانی اسبان بسته شده است

اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن عروة ابلارِِ�ِّ  -١٣٣٧
َ
 يَوِم «ق

َ
اخَلْيُل َمعُقوٌد يف نََواِصيَها اخَلْ�ُ إىِل

 )4([متفقٌ علیه] ».الِقَياَمِة: األْجُر، َوالَمْغَنمُ 
و نیکی که همان پاداش  خیر«فرمود:  گوید: پیامبر می ي بارقی عروه ترجمه:

 ».و غنیمت باشد، تا روز قیامت بر پیشانی اسبان بسته شده است

يب هر�رةَ  -١٣٣٨
َ
اَل رسوُل اهللا وعن أ

َ
 يِف َسبِيِل اهللاِ، : «قاَل: ق

ً
َرسا

َ
َمْن اْحَتبََس ف

ُه، وَ 
َ
إنَّ ِشَبَعُه، َوَر�َُّه وَرْوث

َ
 بَِوْعِدهِ، ف

ً
 بِاهللاِ، َوتَْصِديَقا

ً
ُ يف ِم�َانِِه يَْوَم الِقَياَمةِ إيَمانَا  ».َ�ْوهلَ

 )5([روایت بخاري]
هرکه از روي ایمان به اهللا و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

داري کند، خوردن، نوشیدن،  هایش، اسبی را در راه اهللا (براي جهاد) نگه تصدیق وعده

تر  . [این حدیث پیش1360ش:  /و صحیح أبی داود، از آلبانی ؛3076ش:  ،صحیح الجامع )1(
 آمده است. (مترجم)] 988ي  شماره به
 ».آوریم هایشان به تو پناه می دهیم از شرارت یا اهللا! ما، تو را در برابرِ آنان قرار می« ي دعا: ترجمه )2(
 .1871م، ش: ؛ و صحیح مسل3644صحیح بخاري، ش:  )3(
 .1873؛ و صحیح مسلم، ش: 2852صحیح بخاري، ش:  )4(
 2853صحیح بخاري، ش:  )5(
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». شود ش ثبت و منظور میهاي صاحب در ترازوي نیکی ادرار و سرگین آن اسب
 برد.] [یعنی: به میزان زحمتی که براي پرورش اسب کشیده است، پاداش می

يب مسعودٍ  -١٣٣٩
َ
 انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
بَِناقٍة َ�ُْطوَمٍة َ�َقاَل: هِذهِ يف  قاَل: َجاَء رَُجٌل إىِل

َك بَِها يَْوَم الِقَياَمِة َسبْ : «َسبيِل اهللاِ. َ�َقاَل رسول اهللا
َ
َها َ�ُْطوَمةٌ ل

ُّ
ٍة لُك

َ
[روایت  ».ُع مَئِة نَاق

 )1(مسلم]
آورد و گفت:  گوید: مردي، شتري افساربسته نزد پیامبر می ابومسعود ترجمه:

به جاي آن در روز رستاخیز «فرمود:  اهللا . رسولبراي استفاده در راه اهللا باشداین، 
 ».شود هفتصد شترِ افساربسته به تو داده می

يب محاٍد و -١٣٤٠
َ
بُو -عن أ

َ
بُو اعِمر، َو�َُقاُل: أ

َ
بُو أسٍد ، َو�َُقاُل: أ

َ
بُو سعاد، َو�َُقاُل: أ

َ
َو�َُقاُل: أ

بُو عبٍس 
َ
بُو األسود، َو�َُقاُل: أ

َ
قاَل: َسِمْعُت رسوَل  ُعقبة بن اعِمٍر اجُلَه�ِّ  -عمرو، َو�َُقاُل: أ

ِعدُّ ﴿«َوُهَو ىلَعَ الِمْنرَبِ، َ�ُقوُل:  اهللاِ 
َ
ْ َوأ ا لَُهم وا �ٖ  ّمِن ُتمَتَطعۡ سۡ ٱ مَّ ُ�، ﴾قُوَّ َة الرَّ ال إنَّ الُقوَّ

َ
، أ

 ُ�ْ َة الرَّ ، أال إنَّ الُقوَّ ُ�ْ َة الرَّ  )2([روایت مسلم] ».أال إنَّ الُقوَّ
 ابوعمرو، ابوعامر، ابواسد، ابوسعاد، که -جهنی عامر بن عقبه ،ابوحماد ترجمه:

 منبر باالي که شنیدم اهللا رسول از گوید: می -است شده تهگف نیز ابوعبس و ابواالسود،

ْ ﴿فرمود: می وا ِعدُّ
َ
ا لَُهم َوأ �ٖ  ّمِن ُتمَتَطعۡ سۡ ٱ مَّ  شماست، توان در نیرو از چه آن« یعنی: ﴾قُوَّ

 بدانید ست؛ تیراندازي همان ،نیرو که بدانید« افزود: و ».سازید آماده آنان با پیکار براي

 ».ست تیراندازي همان ،نیرو که بدانید ست؛ دازيتیران همان ،نیرو که

 شرح
ها  اي از آن در کتابش آورده و پاره /ست که مؤلف اي از احادیثی این، مجموعه

باره گذشت؛ و بخشی دیگر  تر نیز احادیثی در این ي فضیلت شهداست و پیش درباره
ر تجهیزات با اسب و تیر و دیگي فضیلت مشارکت در جهاد  دربارهاز این احادیث 

 ست. نظامی

 .1892صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1917صحیح مسلم، ش:  )2(
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شهید هنگام کشته شدن دردي «بیان فرموده است که:  در بخش نخست، پیامبر
گونِ [مورچه یا نیشِ  ي دردي که یکی از شما از نیش اندازه کند، مگر به احساس نمی

؛ زیرا اهللا متعال، کشته شدن را براي او و نیز خروج روح از »نماید پشه] حس می
ي رضایت االهی و بهشت برین داده  گرداند؛ چون به روح مژده کالبدش را آسان می

دانید، هرکه  گونه که می گردد. همان سادگی از کالبد جدا می سان به شود و بدین می
 شود. میرد، روح از تَنَش جدا می می

براي مردم سخنرانی کرد و فرمود:  اهللا رسولدر یکی از این احادیث آمده است: 
ی با دشمن را آرزو نکنید و از اهللا، عافیت بخواهید؛ ولی اگر با اي مردم! رویاروی«

ي  صبر و پایداري کنید و بدانید که بهشت، زیر سایه رو شدید،  دشمن روبه
بهشت، زیر «شاهد موضوع از این حدیث، این است که فرمود: ». شمشیرهاست

 ».ي شمشیرهاست سایه
حادیث بیان شده، این است که که در این ا یکی از فضایل جهاد در راه اهللا

هرکس با اسب خود در جهاد شرکت کند، پاداش آن نیز براي او ثبت و منظور 
خیر و نیکی که همان پاداش و غنیمت باشد، تا « فرمود: که پیامبر گردد؛ چنان می

ست که در راه  هایی و منظور، اسب». روز قیامت بر پیشانی اسبان بسته شده است
گیرند؛ زیرا آن بزرگوار خیر و نیکی را به اجر و غنیمت  ده قرار میجهاد مورد استفا

ها  ي اسب تفسیر فرمود. این احتمال نیز وجود دارد که این حدیث، عام و شامل همه
هایی که  گیرند و چه اسب هایی که در راه جهاد مورد استفاده قرار می باشد؛ چه اسب

ی از این احادیث آمده است: مردي، شتري در یک شود. در این راه از آنان استفاده نمی
 اهللا آورد و گفت: این، براي استفاده در راه اهللا باشد. رسول افساربسته نزد پیامبر

؛ زیرا »شود در روز رستاخیز هفتصد شترِ افساربسته به تو داده می ،به جاي آن«فرمود: 
 دهد. میتر افزایش  ها را تا هفتصد برابر و حتی بیش اهللا متعال، نیکی

ست؛ زیرا  بخشی از مشارکت در جهاد، فراگیري فنون نظامی، از جمله تیراندازي
 فرماید: را تالوت نمود که اهللا متعال می» انفال«ي  سوره 60ي   آیه اهللا رسول
﴿ ْ وا ِعدُّ

َ
ا لَُهم َوأ �ٖ  ّمِن ُتمَتَطعۡ سۡ ٱ مَّ     ]٦٠: األنفال[                ﴾قُوَّ

 توان شماست، براي پیکار با آنان آماده سازید.چه از نیرو در  آن 
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و این، متناسب با ». ست ، همان تیراندازينیروبدانید که «و سپس سه بار فرمود: 
شد و  تیراندازي با تیر و کمان انجام می ست؛ در دوران پیامبر هر دوره و زمانی

که ما را در شمارِ  خواهیم انداز و امثال آن. از اهللا متعال می امروزه با تفنگ و موشک
کنند؛ همانا اهللا بر هر  کسانی قرار دهد که با جان و مال خود، در راه اهللا جهاد می

 کاري تواناست.
*** 

اَل: َسِمْعُت رسوَل اهللا -١٣٤١
َ
ْرُضوَن، َو�َْ�ِفيُ�ُم «َ�ُقوُل:  وََ�ْنُه ق

َ
ْيُ�ْم أ

َ
َسُتْفَتُح َعل

 
ْ
َحُدُ�ْم أْن يَل

َ
ال َ�ْعِجْز أ

َ
ْسُهِمهِ اُهللا، ف

َ
 )1([روایت مسلم] ».ُهَو بِأ

زودي  به«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می عقبه بن عامر جهنی ترجمه:
آسوده  -از شرّ دشمنان -شود و اهللا متعال شما را  هاي فراوانی براي شما فتح می سرزمین

 ».تاهی کندکس نباید از بازي و تمرین کردن با تیرهایش کو کند؛ اما هیچ می

اَل رسوُل اهللا -١٣٤٢
َ
اَل: ق

َ
ْو َ�َقْد : «وََ�ْنُه: �نَّه ق

َ
يَْس ِمنَّا، أ

َ
ل
َ
ُه، ف

َ
، ُ�مَّ تََر� َ�ْ َم الرَّ

ِّ
َمْن ُعل

 )2([روایت مسلم] ».َعىَص 
هرکه تیراندازي را «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عقبه بن عامر جهنی ترجمه:

 ».، از ما نیست یا معصیت و نافرمانی کرده استرا ترك کند فرا بگیرد و سپس آن

اَل: َسِمْعُت رسوَل اهللا وََ�ْنهُ  -١٣٤٣
َ
َة «َ�ُقوُل:  ق

َ
الَث

َ
ْهِم الَواِحِد ث إنَّ اَهللا يُْدِخُل بِالسَّ

ُه.َواْرُموا َوا
َ
، َوالرَّاِ� بِِه، وُمْنبِل ُبوا، وَأْن تَْرُموا َ�َفٍر اجَلنََّة: َصانَِعُه َ�ْتَِسُب يف َصْنَعتِِه اخَلْ�َ

َ
ْرك

َها
َ
إ�ََّها نِْعَمٌة تََر�

َ
َبًة َ�ْنُه ف

ْ
َمُه رَ�

ِّ
ْ�َ َ�ْعَد َما ُعل ُبوا. َوَمْن تََرَك الرَّ

َ
ْو » أَحبُّ إيلَّ ِمْن أْن تَْرك

َ
أ

اَل: 
َ
 )3([روایت ابوداود] ».َ�َفَرَها«ق

اهللا «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می عقبه بن عامر جهنی ترجمه:
ي آن را که از ساختنش نیت  برد: سازنده به سبب یک تیر، سه نفر را به بهشت می

 .1918صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1919صحیح مسلم، ش:  )2(
 .540ش:  /؛ و ضعیف أبی داود، از آلبانی1732است؛ ر.ك: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف )3(
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را به دست تیرانداز  که آنکننده و کسی  خوب و قصد ثواب داشته باشد؛ پرتاب
که سوارکاري  و تیراندازيِ شما را از این ري کنید؛تیراندازي و سوارکا و دهد. می

بدون عذر را  م. و هرکس تیراندازي را فرا بگیرد و سپس آنتر دوست دار نمایید، بیش
نسبت به آن « یا فرمود:» را ترك کرده ست که آن رغبتی ترك کند، نعمتی از روي بیو 

 ».ناسپاسی نموده است

وِع  -١٣٤٤
َ
مة بن األ�

َ
وَن، َ�َقاَل:  قاَل: َمرَّ انلَّيِبُّ  وعن َسل

ُ
 اْرُموا بَِ� «ىلَعَ َ�َفٍر يَنَْتِضل

 
ً
بَاُ�ْم اَكَن َراِميا

َ
إنَّ أ

َ
 )1([روایت بخاري] ».إسماِ�يَل ف

ي  از کنار چند نفر که مسابقه گوید: پیامبر می سلمه بن اکوع ترجمه:
اي فرزندان اسماعیل! تیراندازي کنید که «دادند، گذشت و فرمود:  تیراندازي می

 ».) تیرانداز بودپدرتان (اسماعیل

َمْن َرَ� �َِسهٍم يِف «َ�ُقوُل:  قاَل: َسِمْعُت رسوَل اهللا ِن َعبََسةَ وََ�ْن َ�ْمِرو بْ  -١٣٤٥
َرةٍ  ُ ِعْدُل ُ�َرَّ

َ
[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن  ».َسبيِل اهللا َ�ُهَو هل

 )2(صحیح دانسته است.]
ه هرک«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می عمرو بن عبسه ترجمه:

 ».کند این براي او با آزاد کردن برده اي برابري مییک تیر در راه اهللا بیندازد، 

يب �ی ُخَرْ�م بن فاتٍِك  -١٣٤٦
َ
اَل رسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
َمْن أْ�َفَق َ�َفَقًة يِف : «ق

ُ َسْبُع ِمَئِة ِضْعٍف 
َ

تَِب هل
ُ
است:  [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته ».َسبيِل اهللاِ ك

 )3(باشد.] حدیثی حسن می
هرکس در راه «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابویحیی، خُرَیم بن فاتک ترجمه:

هفتصد برابر براي او ثبت  -، پاداشِ آناي نماید یا هزینه -اهللا چیزي را انفاق کند
 ».شود می

 .3373صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1337ش:  /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی6268صحیح الجامع، ش:  )2(
 .1337ش:  /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی6268صحیح الجامع، ش:  )3(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   360

يب سعيد اخلدري -١٣٤٧
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
 يف  َما ِمْن َ�ْبدٍ : «ق

ً
يَُصوُم يَْوما

 
ً
 بَاَعَد اُهللا بَِذلَِك ايَلْوِم وَْجَهُه َعِن انلَّارِ َسْبِعَ� َخِر�فا

َّ
 )1([متفقٌ علیه] ».َسبِيِل اهللاِ إِال
هرکه یک روز در راه اهللا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

 ».گرداند هفتاد سال، از آتش دوزخ دور میي مسافت  اندازه ي او را به روزه بگیرد، اهللا چهره

َماَمةَ  -١٣٤٨
ُ
يب أ

َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
 يف َسبيِل اهللاِ َجَعَل اُهللا «ق

ً
َمْن َصاَم يَْوما

ْرِض 
َ
َماءِ واأل َما َ�ْ�َ السَّ

َ
 ك

ً
[ترمذي، این حدیث را روایت کرده  ».بَيَْنُه َوَ�ْ�َ انلَّارِ َخْنَدقا

 )2(باشد.] ن صحیح میو گفته است: حس
هرکه یک روز در راه اهللا روزه بگیرد، «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوامامه ترجمه:

 ».دهد ي میانِ آسمان و زمین قرار می ي فاصله اندازه گودالی به ،اهللا متعال میان او و دوزخ

يب هر�رةَ  -١٣٤٩
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
ْم َ�غْ : «قاَل: ق

َ
ْث َ�ْفَسُه َمْن َماَت َول ْم ُ�َدِّ

َ
ُز، َول

 )3([روایت مسلم] ».بَغْزٍو، َماَت ىلَعَ ُشْعَبٍة ِمَن انلَِّفاقِ 
هرکس در حالی بمیرد که «فرمود:  اهللا وید: رسولگ می ابوهریره ترجمه:

 ».اي از نفاق مرده است پیکار نکرده یا در دل قصد جهاد ننموده باشد، بر شعبه

نَّا َمع انلَّيِبِّ ق وََ�ْن جابِرٍ  -١٣٥٠
ُ
قال:  ال: ك

َ
ُ�ْم «يف َغَزاٍة ف رَِجاالً َما رِسْ

َ
َمِديَنِة ل

ْ
إِنَّ بِال

َمَرُض 
ْ
 اكنُوا َمعُ�م، َحبََسُهُم ال

َّ
 إِال

ً
َطْعُتْم َواِديا

َ
؛ »َحبََسُهُم الُعْذرُ «َوِ� روايٍَة: » َمِس�ًا، َوالَ �

ْجرِ «َوِ� روايٍَة: 
َ
ْم يف األ

ُ
و�

ُ
 رَش�

َّ
نقل از انس؛ و این لفظ مسلم  [روایت بخاري به ».إِال

 )4(باشد.] می نقل از جابر به
همانا «بودیم؛ فرمود:  اهللا ها با رسول گوید: در یکی از جنگ می جابر ترجمه:

مردانی در مدینه هستند که شما، هیچ مسیري را نپیمودید و هیچ گردنه و راهی را 

 آمده است. 1226ي  شماره تر به ؛ این حدیث پیش1153؛ و صحیح مسلم، ش:2840صحیح بخاري، ش:  )1(
ش:  /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی563؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6333صحیح الجامع، ش:  )2(

1325. 
 .1910صحیح مسلم، ش: )3(
 آمده است. 5و  4ي  شماره تر به ؛ این حدیث پیش1911صحیح مسلم، ش: ؛ 2839، ش: صحیح بخاري )4(
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ودند؛ بیماري، آنان را از همراهی با شما که با شما ب پشت سر نگذاشتید، مگر آن
 .»بازداشت

 ».عذر، آنان را از همراهی با ما بازداشت«و در روایتی آمده است: 
 ».که در اجر و پاداش، با شما شریکند مگر آن«و در روایتی آمده است: 

يب موىس -١٣٥١
َ
 انلَّيِبَّ  أنَّ أعرابيًّا وعن أ

َ
ىت

َ
قال: يَا رسوَل اهللاِ، ال أ

َ
رَُّجُل ُ�َقاتُِل ف

َر، َوالرَُّجُل ُ�َقاتُِل لُ�َى َماَكنُُه؟
َ
َمْغَنِم، َوالرَُّجُل ُ�َقاتُِل يِلُْذك

ْ
 لِل

 َوِ� روايٍة: ُ�َقاتُِل َشَجاَعًة، َو�َُقاتُِل مَحِيًَّة.
، َ�َمْن يِف سبيل اهللا؟ فقاَل رسوُل اهللاِ: 

ً
اتََل تِلَ «َو� روايٍة: َو�َُقاتُِل َغَضبا

َ
وَن لَكَِمُة َمْن ق

ُ
ك

َيا، َ�ُهَو يف َسبيِل اهللاِ 
ْ
 )1([متَّفق علیه] ».اهللاِ ِ�َ الُعل
خدا!  آمد و گفت: اي رسول نشینی نزد پیامبر گوید: بادیه می ابوموسی ترجمه:

و مردي  ،جنگد و مردي براي کسبِ نام و شهرت یابی به غنیمت می مردي براي دست
 و خودنمایی]. ور دیده شود. [یعنی براي ریاکند تا دالور و جنگا هم پیکار می

 جنگد. خاطر شجاعت و تعصب قومی می و در روایتی آمده است: به
 کند... از روي خشم پیکار میمده است: و در روایتی دیگر آ

 اهللا ةكلمکسی که براي اعالي «د: دنفرمو رسول اهللایک در راه اهللا است؟  کدام ...
 ».، مجاهد راه اهللا استاو(وسرافرازي دین او) بجنگد، 

 شرح
 هي جهاد در راه اهللا، از جمله تیراندازي پرداخت این احادیث، به مسایلی درباره

، همان نیروبدانید که «فرمود:  تر حدیثی بدین مضمون گذشت که پیامبر است؛ پیش
 و این جمله را سه بار تکرار کرد.» ست تیراندازي

زي تشویق شده و این نکته نیز بیان گردیده در این احادیث به فراگیري تیراندا
را  است که هرکس پس از منت و توفیق اهللا متعال، تیراندازي را فرا بگیرد و سپس آن

اسی کرده است؛ در برخی از احادیث آمده که پسترك کند، نسبت به این نعمت نا
 از چنین کسی بیزاري جست. پیامبر

 ست.آمده ا 9ي  شماره تر به ؛ این حدیث پیش1904و...؛ مسلم، ش: 123صحیح بخاري، ش:  )1(
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زودي  به«دین مضمون بود که: یکی از احادیثی که اینک گذشت، حدیثی ب
 -از شرّ دشمنان -شود و اهللا متعال شما را  هاي فراوانی براي شما فتح می سرزمین

 ».کس نباید از بازي و تمرین کردن با تیرهایش کوتاهی کند کند؛ اما هیچ آسوده می
در این احادیث و امثال آن به فراگیري تیراندازي تشویق شده است؛ لذا شایسته 

هاي سبک باشد؛  ه انسان تیراندازي را فرا بگیرد؛ اگرچه تیراندازي با سالحاست ک
گذاشتن جایزه در  ست: پیامبر داند که چه پیش خواهد آمد. گفتنی زیرا نمی

ي تیراندازي را جایز قرار داده است؛ یعنی: اگر دو نفر با تفنگ یا دیگر  مسابقه
برنده در میان بگذارند، ایرادي ندارد و اي براي  ها با هم مسابقه دهند و جایزه سالح

ست. در یکی از  باشد؛ زیرا این، تشویقی براي یادگرفتن تیراندازي این کار، جایز می
تیراندازي و سوارکاري کنید؛ و تیراندازيِ «فرمود:  این احادیث آمده است که پیامبر

براي اندازي هم ؛ زیرا تیر»تر دوست دارم که سوارکاري نمایید، بیش شما را از این
براي کسی میسر است که سوارِ  ؛ اما سوارکاري تنهامیسر است و هم براي پیادهسواره 

 تر دوست داشت. تیراندازي را از سوارکاري بیش رو پیامبر شود؛ از این مرکب می
گر فضیلت روزه گرفتن در هنگامِ جهاد در راه اهللا متعال  این احادیث بیان

هرکه یک روز در راه اهللا روزه بگیرد، «ن احادیث آمده است: باشد؛ در یکی از ای می
». گرداند ي مسافت هفتاد سال، از آتش دوزخ دور می اندازه ي او را به اهللا چهره

چنین در این احادیث به وجوب اخالص نیت براي اهللا متعال تصریح شده است؛  هم
اعت، و از روي تعصب، ي مردي پرسیدند که از روي شج درباره که از پیامبر چنان

کسی که «یک در راه اهللا است؟ فرمود:  جنگد؛ کدام یا از روي ریا و خودنمایی می
 ».، مجاهد راه اهللا است(وسرافرازي دین او) بجنگد، او اهللا ةكلمبراي اعالي 

*** 

اَل رسوُل اهللا $وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٣٥٢
َ
اَل: ق

َ
َما ِمْن اَغزِ�ٍَة، : «ق

 
َ
ْو رَسِ أ

َ
ُجورُهْم، َوَما ِمْن اَغزِ�ٍَة أ

ُ
يَثْ أ

ُ
ل
ُ
وا ث

ُ
ل ْد َ�َعجَّ

َ
 اَكنُوا ق

َّ
ُم، إِال

َ
ّ�ٍة َ�ْغُزو، َ�َتْغَنُم َو�َْسل ّ�ٍة ْو رَسِ

 َ�مَّ أُجورُهمْ 
َّ
ِْفُق َوتَُصاُب إِال  )1([روایت مسلم] ».ختُ

 .1906صحیح مسلم، ش: )1(
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وه هر گر«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:
و سالم بمانند،  دند و غنیمت بگیرني نظامی که در راه اهللا پیکار کن رزمنده یا هر دسته

ي رزمنده که  اند و هر گروه یا دسته دوسوم پاداش خود را پیشاپیش دریافت کرده
در  -طور کامل ي پاداش خویش را به ناکام بمانند و کُشته یا زخمی بدهند، همه

 ».کنند دریافت می -آخرت

َماَمةَ  -١٣٥٣
ُ
يب أ

َ
َياَحِة َ�َقاَل  وعن أ َذْن يِل يِف السِّ

ْ
اَل: يَا رسوَل اهللاِ، ائ

َ
أنَّ رجالً ق

يِت اجِلَهاُد يِف َسبيِل اهللاِ : «انلَّيِبُّ  مَّ
ُ
 )1([روایت ابوداود با اسناد جید] ».إنَّ ِسَياَحَة أ

ي سیاحت و  خدا! اجازه مردي عرض کرد: اي رسول گوید: می ابوامامه ترجمه:
 ».باشد می سیاحت امت من، جهاد در راه اهللا«فرمود:  گردش بده. پیامبر

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٣٥٤
َ
َغْزَوةٍ «ق

َ
ٌة ك

َ
ْفل

َ
�.« 

 )2([روایت ابوداود با اسناد جید]
بازگشت داشِ پا«فرمود:  گوید: پیامبر می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:

یعنی: جهادگر، هنگام بازگشت از  باشد. شده)، همانند پاداشِ جهاد می (انجام از جهاد]
 رسد.] برد که هنگام پیکار به او می جهادي که انجام داده است، همان پاداشی را می

ِدَم انلَّيِبُّ  وعن السائب بن يز�دٍ  -١٣٥٥
َ
ا ق مَّ

َ
قَّ  قاَل: ل

َ
اهُ انلَّاُس، ِمْن َغْزَوةِ َ�ُبوك تَل

نيَِّة الَوَداِع.
َ
ْبَياِن ىلَعَ ث ّقيُتُه َمَع الصِّ

َ
 باشد.] [این، لفظ ابوداود با اسناد صحیح می َ�َتل

ىقَّ رسوَل اهللاِ 
َ
اَل: َذَهْبَنا َ�َتل

َ
نِيَِّة الَوَداِع. ورواه ابلخاري ق

َ
 ث

َ
ْبَياِن إىِل  )3(َمَع الصِّ

ي تبوك  از غزوه که پیامبر گوید: هنگامی می سائب بن یزید ترجمه:
با آن  "الوداع "ثنيهاي از کودکان  بازگشت، مردم به استقبالش رفتند؛ من نیز با عده

 بزرگوار دیدار کردم.

 .2172ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی2093صحیح الجامع، ش:  )1(
 .2173ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی4393صحیح الجامع، ش:  )2(
 .3083صحیح بخاري، ش:  )3(
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به  اهللا با کودکان، براي استقبال از رسولدر روایت بخاري آمده است: 
 رفتیم. "الوداع ثنیه"

َماَمةَ  -١٣٥٦
ُ
يب أ

َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
 «ق

ً
ْف اَغز�ا

ُ
ْو َ�ْل

َ
، أ

ً
ْز اَغزِ�ا ْو ُ�َهِّ

َ
ْم َ�ْغُز، أ

َ
َمْن ل

ْبَل يَْوِم الِقَياَمةِ 
َ
 )1([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».يِف أْهلِِه خِبٍَ�، أَصابَُه اُهللا بَِقارَعٍة �

 ا پیکار نکند ی -در راه اهللا -هرکه«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوامامه ترجمه:
 

نیکی سرپرستی نکند، اهللا متعال  اي به ي رزمنده ي را مجهز نسازد یا از خانواده رزمنده
 ».گرداند پیش از روز قیامت، او را به مصیبتی ناگوار دچار می

اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ�ٍس  -١٣٥٧
َ
ْمَوالُِ�ْم وَأْ�ُفِسُ�ْم «ق

َ
َجاِهُدوا الُمرْشِ�َِ� بِأ

ِسنَتُِ�مْ 
ْ
 )2([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».وَأل

هایتان، با  ها و زبان ها، جان با مال«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوامامه ترجمه:
 ».مشرکان جهاد کنید

يب عمرو -١٣٥٨
َ
بُو حكيمٍ  -وعن أ

َ
نٍ  -َو�ُقاُل: أ اَل: َشِهْدُت رسول  انلُّْعَماِن بن ُمَقرِّ

َ
ق

ْم ُ�َقاتِْل من أ اهللا
َ
�َاُح، َو�َْ�َِل إَِذا ل ْمُس، َوَ�ُهبَّ الرِّ َر الِقَتاَل َحىتَّ تَُزوَل الشَّ ِل انلََّهارِ أخَّ وَّ

. [روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته  انلَّرْصُ
 )3(است.]

را دیدم که  اهللا رسولگوید:  می ابوعمرو یا ابوحکیم، نعمان بن مقرِّن ترجمه:
کرد  و صبر میانداخت  تأخیر می بهتا زوال آفتاب جنگید، پیکار را  نمیاي روز اگر ابتد

 ».فرود آید -ونصرت االهی -پیروزيزد و رباد بوتا 

 .2185ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )1(
 .2186ش:  /ود، از آلبانی؛ و صحیح أبی دا3090صحیح الجامع، ش:  )2(
ي  شماره همین مضمون به نیز روایتی به /؛ بخاري2313ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )3(

 نقل کرده است.  3160
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يب هر�رةَ  -١٣٥٩
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
وا اَهللا : «قال: ق

ُ
ل
َ
، َواْسأ ال َ�َتَمنَّْوا لَِقاَء الَعُدوِّ

 
َ
ِقيُتُموُهْم ف

َ
إَذا ل

َ
واالَعا�َِيَة، ف  )1([متفقٌ علیه] ».اْصرِبُ

رویارویی با دشمن را آرزو نکنید «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».صبر و پایداري کنید رو شدید،  و از اهللا، عافیت بخواهید؛ ولی اگر با دشمن روبه

اَل:  : أنَّ انلَّيِبَّ $وََ�ْنُه وََ�ْن جابرٍ  -١٣٦٠
َ
 )2([متفقٌ علیه] .»احَلْرُب َخْدَعةٌ «ق

 )3(».جنگ، نیرنگ است«فرمود:  گویند: پیامبر می $ابوهریره و جابر ترجمه:
 شرح

در بخش جهاد ذکر کرده است؛ در  /ست که مؤلف ي احادیثی مانده این، باقی
در راه  -هرکه«این احادیث به جهاد در راه اهللا تشویق شده و بیان گردیده است که: 

نیکی  اي به ي رزمنده ي را مجهز نسازد یا از خانوادها رزمندهپیکار نکند یا  -اهللا
سرپرستی نکند، اهللا متعال پیش از روز قیامت، او را به مصیبتی ناگوار دچار 

که  ي ناگوار، در حدیثی دیگر بیان شده است؛ چنان تفسیر این حادثه». گرداند می
کرده یا در دل قصد هرکس در حالی بمیرد که پیکار ن«فرموده است:  اهللا رسول

 ».اي از نفاق مرده است جهاد ننموده باشد، بر شعبه
در یکی از این احادیث به جهاد جانی، مالی و زبانی با مشرکان تشویق شده 

طریق خریداريِ تجهیزات نظامی و امثال  است؛ جهاد با مال، این است که انسان از
ین معناست که انسان، خودش آن، از پشتیبانی مجاهدان دریغ نکند؛ جهاد جانی، بد

نوعی جهاد در میدان نبرد حاضر شود و با دشمنان اسالم پیکار کند. و جهاد زبانی، 
از طریق سرودن اشعار حماسی و نیز هجوسرایی، به تبلیغاتی بر ضد دشمن است که 

ي آنان دارد؛ از  تأثیر منفی بر روحیه ها ؛ زیرا هجو مشرکان و تحقیر آنرسد انجام می

 .1742)؛ و صحیح مسلم، ش: 2966، 2965صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1739؛ و صحیح مسلم، ش: 3030صحیح بخاري، ش:  )2(
پیروزيِ مسلمان درمیدان نبرد، عالوه بر صبر و شکیبایی و ایمان به اهللا، چنین که  ست به این اي اشاره ،این )3(

کند که مجاهد، استراتژي توانمندي داشته باشد و بتواند جریان جنگ را با استفاده از امکانات  اقتضا می
  شد. [مترجم]شده با ي نبرد، باید کامالً سنجیده و حساب خوبی مدیریت کند؛ لذا ورود به عرصه موجود به
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و دیگر  $هایی حسان بن ثابت و عبداهللا بن رواحه توان به هجوسرایی جمله می آن
 در برابر مشرکان اشاره کرد. #صحابه

در این بخش آورده، فضیلت جهاد در راه اهللا بیان شده  /در احادیثی که مؤلف
دهد که جهاد، یکی از برترین کارهاي  روشنی نشان می که این احادیث به است؛ چنان

باره ذکر کرده است؛ زیرا جهاد،  احادیث فراوانی در این /مؤلف باشد. می شایسته
جهاد در راه اهللا را بلندترین و  ست؛ حتی پیامبر هاي دینی موضوعترین  یکی از مهم

منافع فراوانی در آن وجود دارد؛ از است؛ زیرا ترین قسمت اسالم برشمرده  رفیع
 و مسلمانان.و یاريِ اسالم  اهللا کلمۀاعالي جمله: 



هایی که در آخرت،  بیان گروهی از مردگان یا کشتهباب:  -235
هاي جنگ با کفار، غُسل  ثواب شهید را دارند؛ اما بر خالف کشته

 شوند داده می

يب هر�رةَ  -١٣٦١
َ
اَل رسول اهللا عن أ

َ
َْسٌة: الَمْطُعوُن َوالَمْبُطوُن، : «قاَل: ق َهَداُء مخَ الشُّ

ِهيُد يف َسبِيِل اهللاِ إهلاِحُب َوالَغِر�ُق، َوَص   )1([متفقٌ علیه] ».ْدِم، َوالشَّ
زده  اند: طاعون شهدا، پنج گروه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

بمیرد، کسی که در آب غرق شود،  به درد شکمکه  (=کسی که در اثر وبا بمیرد)، آن
 ».کشته شود -در میدان جهاد -هللاکسی که زیر آوار فوت نماید، و کسی که در راه ا

اَل رسول اهللا -١٣٦٢
َ
اَل: ق

َ
َهَداَء �ِيُ�ْم؟: «وعنه ق وَن الشُّ قالوا: يَا رسوَل اهللاِ، » َما َ�ُعدُّ

اَل: 
َ
تَِل يف َسبيِل اهللاِ َ�ُهَو َشِهيٌد. ق

ُ
َقليٌل «َمْن ق

َ
يِت إَِذاً ل مَّ

ُ
قالوا: َ�َمْن ُهْم يَا رسول »! إنَّ شَهَداَء أ

اَل:  اهللا؟
َ
تَِل يف َسبيِل اهللا َ�ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن َماَت يِف َسبيِل اهللا َ�ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن َماَت «ق

ُ
َمْن ق

اُعوِن َ�ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن َماَت يف ابلَْطِن َ�ُهَو َشِهيٌد، َوالَغِر�ُق َشِهيدٌ   )2([روایت مسلم] ».يف الطَّ
شما چه کسانی را شهید «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

خدا! هرکه در راه اهللا کشته شود، شهید است.  گفتند: اي رسول» آورید؟ شمار می به
خدا! پس چه  پرسیدند: اي رسول». اند در این صورت شهیدان امتم، اندك«فرمود: 

هرکه در راه اهللا کشته شود، شهید است؛ هر که در راه «کسانی شهید هستند؟ فرمود: 
 بمیرد، شهید است؛ هرکه در اثر طاعون (=وبا) بمیرد، شهید است؛ هرکس به درد اهللا

 ».که در آب غرق شود، شهید است شکم بمیرد، شهید است؛ و آن
 شرح

در این باب، گروهی از شهدا را برشمرده است که اگرچه در میدان  /مؤلف
دانید که برترین شهید،  برند؛ می اند، اما در آخرت ثواب شهید را می نبرد کشته نشده

 /گونه که مؤلف شود؛ ولی همان ست که در راه اهللا و در میدان جهاد کشته می کسی

 .1914؛ و صحیح مسلم، ش: )2829، 653صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1915صحیح مسلم، ش:  )2(
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یابند؛ اما در دنیا  اشاره کرده است، شماري از مسلمانان در آخرت، ثواب شهید را می
رسد، غسل  حکم سایر مردگان را دارند؛ زیرا کسی که در میدان نبرد به شهادت می

در که بر او نماز بخوانند، او را  کنند؛ بلکه بدون این شود و او را کفن نمی داده نمی
کنند؛ و در قبر نیز دو فرشته به  همان لباسی که در آن به شهادت رسیده است، دفن می

پرسند. لذا شهید را  ي پروردگار، دین و پیامبرش نمی آیند و از او درباره سراغش نمی
پیکرش بماند؛ زیرا کسی که در راه اهللا به شهادت  دهند تا اثر خون در غسل نمی

شود که خونش تازه است؛ رنگ، رنگ خون  رسد، روز قیامت در حالی حشر می می
اند: غسل دادنِ شهید و شستن خونش،  رو علما گفته است و بو، بوي مشک. از این

ت، حرام است؛ بلکه باید شهید را در همان وضعیتی که در آن به شهادت رسیده اس
در قبر بگذارند. به عبارت دیگر: شهید در لباسی که در آن کشته شده است، دفن 

خوانند؛  چنین بر او نماز نمی گردد تا روز قیامت با همان لباس حاضر شود. هم می
هر مسلمانی که بمیرد و چهل مرد که چیزي را با اهللا «فرموده است:  اهللا رسول

ي او  بخوانند، اهللا شفاعتشان را درباره اش نماز سازند، بر جنازه شریک نمی
 اهللا کلمۀاعالي که براي  و شهید به شفاعت کسی، نیاز ندارد؛ زیرا همین )1(»پذیرد می

که  گرداند؛ چنان نیاز می خود را به خطر انداخته است، او را از آزمون قبر بی
 «فرموده است:  اهللا رسول

ْ
يُوِف ىلَعَ َرأ چکاچک و) «( )2(؛»ِسِه فِتْنَةً َكىَف بِبَاِرقَِة السُّ

و » ست عنوان فتنه و آزمونی بزرگ، کافی درخشش شمشیرها در باالي سرِ مجاهد، به
سپارند تا  لذا شهید را در لباسش به خاك می کند. نیاز می او را از فتنه و آزمون قبر بی

د. گزارن و بر او نماز نیز نمی در همین لباس به میدان حشر بیاید.روز قیامت 
سپاريِ  اي از موارد، همانند خاك سپاريِ کسی که در حالِ احرام بمیرد، در پاره خاك

شهید است؛ با این توضیح که اگر کسی در لباس احرام فوت نماید، او را با آب و 
پوشانند  زنند و سرش را نمی بوکننده به او نمی دهند، اما کافور و خوش سدر غسل می

تن داشته است، کفن  اي که در حالِ احرام به نی همان پارچهو او را در لباس احرام، یع

 . [مترجم]938ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
 .4483صحیح الجامع، ش:  صحیح است؛ )2(
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الی که حشود؛ یعنی: در  کنند؛ زیرا روز قیامت در حال تلبیه گفتن، حشر می می
َّيَْك «گوید:  می َّيَْك...ا�َّبلَ

َ
 .» بل

شود که خونش تازه است؛ رنگش، رنگ  شهید در روز قیامت در حالی حشر می
شود، در دنیا احکام  باشد؛ کسی که در راه اهللا کشته می یخون و بویش، بوي مشک م

خوانند، کفن  ز نمیاشود، بر او نم اي دارد که بیان شد؛ یعنی غسل داده نمی ویژه
سی که در آن به شهادت رسیده است، اپوشانند؛ بلکه او را در لب جدیدي به او نمی

آیند و  و فرشته به سراغش نمیگذارند، د که او را در قبر می کنند و نیز هنگامی کفن می
سان شهید راه اهللا، از  پرسند و بدین ، دین و پیامبرش نمیري پروردگا از او درباره

ل ترین دلی ترین و روشن مانَد؛ زیرا نفس پیکار در راه اهللا، مهم آزمون قبر در امان می
هاي منحصر به فردي دارد؛  خرت نیز ویژگیباشد. شهید در آ بر ایمان او می

 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان
ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُقتِلُوا مۡ  �َّ

َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بَۡل  �ۚ تَ

َ
ٓ أ  ١٦٩ زَقُونَ يُرۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

ٓ  فَرِِح�َ  ٰ  بَِما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ونَ َتبۡ َو�َسۡ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ ُ�ِ  ِ ِينَ ٱب ْ يَلۡ  لَمۡ  �َّ  ّمِنۡ  مبِهِ  َحُقوا
�َّ  فِِهمۡ َخلۡ 

َ
ونَ َتبۡ �َسۡ  ١٧٠ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  � ِ ٱ ّمِنَ  َمةٖ بِنِعۡ  ِ�ُ  لٖ َوفَۡض  �َّ

نَّ 
َ
َ ٱ َوأ جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ رَ أ    ]١٧١  ،١٦٩: آل عمران[    ﴾١٧١ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

اند و نزد پروردگارشان  بلکه زنده هرگز کسانی را که در راه اهللا کشته شدند، مرده مپندار؛
چه اهللا از فضل خویش به آنان داده است، شادمانند و در حق کسانی  به آن یابند. روزي می

چراکه نه  کنند؛ شوند) شادي می اند و به دنبال ایشان (شهید مى که هنوز به آنان نپیوسته
مت و فضل پروردگار و از شوند. آنان، به نع ترس و هراسی بر آنان است و نه اندوهگین مى

 برد، شادمانند. که اهللا، پاداش مؤمنان را از میان نمی این

اند، شهیدان آخرت هستند، نه شهداي  اما سایر شهیدانی که در حدیث ذکر شده
ر مردگان یبرند، اما در دنیا احکام سا دنیا؛ بدین معنا که در آخرت، ثواب شهدا را می

ست که هرکس، درجه و جایگاه خودش را  البته گفتنی شود؛ ها انجام می ي آن درباره
زده (=کسی که  طاعون«باشد؛ و اما سایر شهدا:  دارد و شهید راه اهللا، برترین شهید می

که به درد شکم بمیرد، کسی که در آب غرق شود، کسی که زیر  در اثر وبا بمیرد)، آن
 ».، و هر که در راه اهللا بمیردآوار فوت نماید
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شود، چهار شخص دیگر نیز در  وه بر کسی که در میدان جهاد کشته میلذا عال
 برند: آخرت، ثواب شهید را می

زده؛ یعنی کسی که در اثر وبا بمیرد. وبا، بیماري مسري و  طاعون یکم:
وقتی در جایی شیوع پیدا کند، مرگ و میر و تلفات زیادي در پی ست که  خطرناکی

رٍْض فََال َ�ْقَدُموا َعلَيِْه َو�َِذا «موده است: فر اهللا رو رسول دارد؛ از این
َ
إَِذا َسِمْعتُْم بِِه يِف أ

ْرُُجوا فَِراًرا ِمنْهُ  ْ�تُْم بَِها فََال ختَ
َ
رٍْض َوأ

َ
هرگاه شنیدید که در جایی، وبا «یعنی:  )1(؛»َوَ�َع بِأ

جا را  آن، آنخاطر گریز از  جا نروید و هرگاه در جایی بودید که وبا، آمد، به آمده به آن
داستان آن چندهزار نفر را توان از تقدیر االهی گریخت؟  ؛ زیرا مگر می»ترك نکنید

قصد فرار از جهاد، بیماري طاعون را بهانه قرار  خاطر بیاورید که از ترس مرگ و به به
رساند تا برایشان روشن  هالکتدادند؛ ولی اهللا متعال آنان را با بیماري طاعون به 

. البته باید از اسبابی که اهللا متعال راه گریزي از تقدیر االهی وجود ندارد شود که هیچ
چه که ما را منع فرموده، دوري نمایم؛ از  به ما دستور داده است، استفاده کنیم و از آن

زده یا سرزمینی که در آن، وبا شیوع پیدا  گونه که فرار از سرزمین طاعون رو همان این
که  خالصه این شد، ورود به چنین سرزمینی نیز درست نیست.با کرده است، جایز نمی

 برد. خرت، ثواب شهید را میدر اثر طاعون (=وبا) بمیرد، در آ هرکس
 برد. کسی که به درد شکم بمیرد، در آخرت، ثواب شهید را می دوم:
رو انسان باید  شده؛ یعنی کسی که در رودخانه یا دریا غرق شود. از این غرق سوم:

 دن را فرا بگیرد تا اگر در رودخانه یا دریا و امثالِ آن افتاد، غرق نشود.شنا کر
کسی که زیرِ آوار فوت نماید؛ مثالً خانه یا دیواريِ روي او خراب شود؛  چهارم:

برَد. چهار گروهی که ذکر شدند، از  خرت، ثواب شهید را میآچنین شخصی نیز در 
یا یابند؛ اما آ د، اجر و ثواب شهید را میمیرن بار می آن جهت که در اثر حوادث مرگ

میرد و  ست که زیر آوار می بازد، مانند کسی کسی که در اثر حوداث رانندگی جان می
داند؛ اما برخی با قیاس بر این  بهتر می برد؟ اهللا در آخرت، ثواب شهید را می

شود، مانند ث رانندگی یا واژگونی ماشینش کشته داند: هرکه در اثر حوا حدیث، گفته

؛ و نیز روایت $نقل از اسامه بن زید به 2218)؛ و مسلم، ش: 5728، 3473صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از عبدالرحمن بن عوف به 2219)، و مسلم، ش: 6773، 5730، 5729: (بخاري، ش
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برد؛ اما این را  خرت ثواب شهید را میمیرد؛ یعنی در آ ست که زیر آوار می کسی
در مسایلی که به مجازات یا پاداش قیاس ؛ زیرا بگوییمطور قطعی  به یمتوان نمی

راه اهللا،  که عالوه بر شهید چه مهم است، این شود، اعتبار ندارد. آن اخروي مربوط می
رد، در آخرت، حکم شهید را دارد. و از موارد یادشده بمیهرکس به علت هر یک 

کسی در جهاد با کافران شرکت کند، اما در ؛ یعنی کسی که در راه اهللا بمیرد طور همین
ي راه به مرگ طبیعی بمیرد، جزو  میدان نبرد کشته نشود و هنگام بازگشت یا در میانه

ا دارند و مانند چهار موردي شهداست؛ البته جزو کسانی که در آخرت، حکم شهید ر
خوانند و او را  گردد، بر او نماز می شود، کفن می تر ذکر شد، غسل داده می که پیش

 کنند. همانند سایر مردگان دفن می
*** 

اَل رسول اهللا $وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٣٦٣
َ
اَل: ق

َ
تَِل ُدوَن : «ق

ُ
َمْن ق

 )1(ه][متفقٌ علی ».َماهِلِ َ�ُهَو َشِهيدٌ 
هرکس براي «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:

 ».ش کشته شود، شهید استلَدفاع از ما

ُهْم  -١٣٦٤
َ
ةِ الَمْشُهوِد ل يب األْعَور سعيد بن ز�د بن َ�ْمرو بن ُ�َفْيل، أَحِد الَعرَشَ

َ
وعن أ

تَِل ُدوَن  َمنْ «َ�ُقوُل:  قال: َسِمْعُت رسول اهللا بِاجَلنَّةِ 
ُ
تَِل ُدوَن َماهِلِ َ�ُهَو َشهيٌد، َوَمْن ق

ُ
ق

تَِل ُدوَن أْهلِِه َ�ُهَو َشِهيدٌ 
ُ
[روایت  ».َدِمِه َ�ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قتَِل ُدوَن ِدينِه َ�ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ق

 )2(ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]
آنان  ست که رسول اهللا که یکی از ده نفري د بن زیدابواالعور، سعی ترجمه:

کشته شود، شهید است؛  هرکس براي دفاع از مالش«گوید:  را به بهشت نوید داد، می
 -ناموس و -شهید است؛ و هرکس براي دفاع از هرکه براي دفاع از دینش کشته شود

 ».اش کشته شود، شهید است خانواده

 .141؛ و صحیح مسلم، ش: 2480صحیح بخاري، ش:  )1(
؛ و صحیح الترمذي، ش: 3993ش:  /؛ صحیح أبی داود، از آلبانی6445صحیح الجامع، ش:  )2(

1148. 
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يب هر�رةَ  -١٣٦٥
َ
اَل: عن أ

َ
 رسول اهللا ق

َ
َ�َقاَل: يَا رسوَل اهللاِ، أَرأيَت  َجاَء رَُجٌل إىِل

اَل: 
َ
َك «إْن َجاَء رجٌل يُِر�ُد أْخَذ َمايِل؟ ق

َ
ال ُ�ْعِطِه َمال

َ
اَل: »ف

َ
ِ�؟ ق

َ
اتَل

َ
يَْت إْن ق

َ
َرأ

َ
اَل: أ

َ
هُ «؛ ق

ْ
اتِل

َ
؛ »ق

اَل: 
َ
ِ�؟ ق

َ
َتل

َ
يَْت إْن �

َ
اَل: أَرأ

َ
أنَْت َشِهيدٌ «ق

َ
رَ »ف

َ
اَل: أ

َ
اَل: ؛ ق

َ
ُتُه؟ ق

ْ
َتل

َ
 ».ُهَو يِف انلَّارِ «أيَْت إْن �

 )1([روایت مسلم]
آمد و گفت: به من بگویید:  اهللا گوید: مردي نزد رسول می ابوهریره ترجمه:

مال خود را به او «بگیرد، چه کنم؟ فرمود:  -زور به -رام خواست مال اگر کسی می
عرض کرد: ». با او پیکار و مقابله کن« پرسید: اگر با من جنگید، چه کنم؟ فرمود:». نده

پرسید: ». در این صورت، تو شهید هستی«به من بگویید: اگر مرا کُشت، چه؟ فرمود: 
 ».ست او، دوزخی«بفرمایید که اگر من، او را بکشم، چه؟ فرمود: 
 شرح

ي  ست که مؤلف در این باب ذکر کرده است و درباره ي احادیثی مانده این، باقی
برند؛ از آن جمله، حدیثی  ست که در آخرت، ثواب شهید را می هایی ا کشتهها ی مرده

هرکس براي دفاع از «گوید:  می $بدین مضمون است که عبداهللا بن عمرو بن عاص
زور  خواست اموال تو را به ؛ یعنی: اگر کسی می»مالَش کشته شود، شهید است

که  هید هستی. چنانتصاحب کند و تو براي دفاع از اموال خویش کشته شوي، ش
آمد و گفت: به من بگویید: اگر کسی  اهللا گوید: مردي نزد رسول می ابوهریره

پرسید: ». مال خود را به او نده«بگیرد، چه کنم؟ فرمود:  -زور به -خواست مال مرا می
عرض کرد: به من ». با او پیکار و مقابله کن«اگر با من جنگید، چه کنم؟ فرمود: 

پرسید: ». در این صورت، تو شهید هستی«را کُشت، چه؟ فرمود: بگویید: اگر م
 ».ست او، دوزخی«بفرمایید که اگر من، او را بکشم، چه؟ فرمود: 

شود که انسان باید از اموال خود در برابر  از این دو حدیث چنین برداشت می
ز افراد تجاوزگري که قصد تصاحب اموالش را دارند، دفاع کند و اگر براي دفاع ا

اي جز کُشتن متجاوز نباشد، او را بکشد؛ اما اگر امکان دور کردن  اموال، چاره
قدر نیرومند بودید که  تجاوزگر از طریق دیگري وجود داشت، او را نکُشد. لذا اگر آن

قتل نرسانید؛  توانستید دست و پایش را ببندید یا او را اسیر و دربند نمایید، او را به می

 .140صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



 373   هایی که در آخرت، ثواب شهید... باب: بیان گروهی از مردگان یا کشته

اي جز این وجود نداشت و  نیازي به کُشتن او نیست و اگر چارهزیرا در این صورت، 
؛ اگر او را دستی کنید رفت که شما را بکُشد، نسبت به کشتن او پیش بیم آن می

اید و  چه او، شما را به قتل برساند، شما به شهادت رسیده ست و چنان بکشید، دوزخی
 آیید. شمار می شهید به
هرکس براي «فرمود:  آمده است که پیامبر چنین در حدیث سعید بن زید هم

شهید  هرکه براي دفاع از دینش کشته شوددفاع از مالش کشته شود، شهید است؛ 
لذا ». اش کشته شود، شهید است خانواده -ناموس و -است؛ و هرکس براي دفاع از

 ات، خواست مالت را به یغما ببرد و یا به خانواده ور شد و می اگر کسی به تو حمله
مورد یورش و آزمایش قرار دهد، باید به  تو را دین و ایمانتکه  آبرویی کند، یا این بی

کنی، کشته شوي، شهید هستی و  که با او مقابله می مقابله با او برخیزي؛ اگر هنگامی
اند: دفع تجاوزگر، حتی  رو علما گفته ست. از این چه تو، او را بکشی، او دوزخی چنان

جامد، جایز است؛ زیرا به سبب تجاوز، هیچ حرمتی ندارد؛ اما اگر اگر به مرگ او بین
 پذیر بود، از کشتن او خودداري کنید. دفع او به روشی غیر از کشتنش امکان

هاي نهان و آشکار، در  ها و آزمون ي ما را از فتنه خواهیم که همه از اهللا متعال می
 پناه خویش قرار دهد.

*** 



 دن بردهباب: فضیلت آزاد کر -236

 فرماید: اهللا متعال می

ٓ  ١١ َعَقَبةَ لۡ ٱ َتَحمَ �ۡ ٱ فََ� ﴿ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ  ]  ١٣  ،١١: البلد[﴾١٣ َرَ�َبةٍ  فَكُّ  ١٢ َعَقَبةُ لۡ ٱ َما َك َرٮ

دانی که آن گردنه (گذرگاه  ها) وارد نشد؛ و تو چه می پس او به گردنه (و مسیر دشوار نیکی
 ست. اي سخت) چیست؟ آزاد کردن برده

يب هر�رةَ  -١٣٦٦
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
َبًة ُمْسلَِمًة أْ�َتَق اُهللا : «ق

َ
ْ�َتَق َر�

َ
َمْن أ

رَْجُه بَِفرِْجهِ 
َ
 )1([متفقٌ علیه] ».بُِ�لِّ ُعْضٍو ِمْنها، ُعْضواً ِمْنُه يف انلَّارِ، َحىتَّ ف

 -کنیز یا -هرکس برده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
سلمانی را آزاد کند، اهللا متعال در برابر هر عضو آن برده، عضوي از آزادکننده را از م

از کننده را در برابر شرمگاه برده،  بخشد؛ حتی شرمگاه آزاد آتش دوزخ، رهایی می
 ».دهد ش دوزخ نجات میآت

يِب ذرٍّ  -١٣٦٧
َ
َضل؟ قال:اهللاقال: قلُت: يا رسوَل  وََ�ْن أ

ْ
اِإليماُن « ، أيُّ األْعماِل أف

 ِ َضل؟ قال: ». اهللا، َواجِلَهاُد يِف َسبِيِل اهللاب
ْ
اِب أف

َ
ق ت: أيُّ الرِّ

ْ
ل
ُ
أْ�َفُسَها ِعْند أْهلَِها، وأ�رَثَُها «ق

 
ً
 )2([متفقٌ علیه] ».َ�َمنا

خدا! چه عملی، بهتر است؟ فرمود:  گوید: گفتم: اي رسول می ابوذر ترجمه:
اي بهتر است؟ فرمود:  سیدم: آزاد کردن چه بردهپر». ایمان به اهللا و جهاد در راه او«
 ».تر باشد تر، و قیمتش، بیش اي که نزد صاحبش پسندیده برده«

*** 

 .1509لم، ش: ؛ و صحیح مس6715صحیح بخاري، ش:  )1(
[و بخشی  119ي  شماره تر به . این حدیث پیش84؛ و صحیح مسلم، ش: 2518صحیح بخاري، ش:  )2(

 ] آمده است.1295ي  شماره از آن نیز به

                                           



 کاران) فضیلت نیکی کردن به بردگان (و خدمت -237

 فرماید: اهللا متعال می
ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ ُبُدوا ْ �ُۡ�ِ  َوَ�  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َو�ِِذي انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ  اِحبِ ٱوَ  ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ارِ �َۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ِ  لصَّ بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  بِ ��َۡ ٱب  لسَّ

يۡ  َملََكۡت  َوَما
َ
  ]٣٦:  النساء[     ﴾ُنُ�مۡ َ�ٰ �

ر و مادر نیکی نمایید و نیز به و اهللا را پرستش کنید و چیزي را با او شریک نگردانید و به پد  
ي بیگانه، و  اي که خویشاوند است و به همسایه خویشاوندان، و یتیمان، و بینوایان، و همسایه

 اید. که مالکش شده مانده و آن نشین و مسافرِ در راه یار هم

بَا َذرٍ  -١٣٦٨
َ
اَل: َرأيُْت أ

َ
ٌة وَ وعِن الَمْعُرورِ بن ُسَوْ�ٍد ق

َّ
يِه ُحل

َ
َها، ، َوَعل

ُ
ىلَعَ ُغالَِمِه ِمْثل

َر �نَُّه َسابَّ رَُجالً ىلَعَ َ�ْهِد رسول اهللا
َ
َذك

َ
ُُه َ�ْن َذلَِك، ف

ْ
تل

َ
َسأ

َ
ِه، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ف مِّ

ُ
َهُ بِأ : َ�َع�َّ

َْت أيديُ�ْم، َ�َمنْ «
َ

ُهُم اهللا حت
َ
ُ�ْم َجَعل

ُ
اَكَن  إنََّك اْمُرٌؤ �ِيَك َجاِهليٌَّة ُهْم إْخَوانُُ�ْم وََخَول

 
َ
ُفوُهْم َما َ�ْغلُِبُهْم، ف

ِّ
بَُس، َوال تَُ�ل

ْ
ا يَل بِْسُه ِممَّ

ْ
ُل ُل، َويلْ

ُ
ا يَأ� ُيْطِعْمُه ِممَّ

ْ
ل
َ
َْت يَِدهِ، ف

َ
ُخوهُ حت

َ
إْن أ

ِ�يُنوُهمْ 
َ
أ
َ
ْفُتُموُهْم ف

َّ
 )1([متفقٌ علیه] ».لَك

اي بود  لباسش، مانند جامهرا دیدم که  ید: ابوذر گو معرور بن سوید می ترجمه:
 اهللا پرسیدم. پاسخ داد: در دوران رسول اوکه غالمش بر تن داشت؛ علتش را از 

انگار «فرمود:  پیامبر )2(غالمی داشتم که به او ناسزا گفتم و به مادرش طعنه زدم.
کاران شما هستند که اهللا  برادران و خدمت ،ها هاي جاهلیت در توست؛ این هنوز عادت

ت شما قرار داده است؛ پس هرکه برادرش زیردست اوست، متعال ایشان را زیردس
د، به او نیز بخوراند و از همان لباسی که خود خور باید از همان غذایی که خود می

 ها را به کاري که در توانشان نیست،  پوشد، به او نیز از همان لباس بپوشاند. آن می

 .1661)؛ و صحیح مسلم، ش: 6050، 30صحیح بخاري، ش: ( )1(
دوران  دانید، صحابه میگونه که  البته همان» اي پسرِ زنِ سیاه!«به غالمش گفته بود:  ابوذر )2(

تعالی بود  کردند و روي دادن چنین مسایلی، به حکمت باري پرورشِ ایمانی و اخالقی خود را سپري می
هاي گوناگون زندگیِ آنان، بر اساس رهنمودهاي االهی و نبوي، اصالح گردد؛ لذا چنین  تا ابعاد و جنبه

 باشد. [مترجم] ابگیري بر اصح آویزي براي خرده تواند دست مسایلی نمی
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 ».ها کمک کنید به آن مکلّف نسازید و اگر آنان را به کاري مکلّف ساختید،

يب هر�رةَ  -١٣٦٩
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
ْم «ق

َ
إْن ل

َ
 أَحَدُ�ْم َخاِدُمُه بَِطَعاِمِه، ف

َ
ىت

َ
إَِذا أ

إنَُّه َوِ�َ ِعالََجهُ 
َ
؛ ف َتْ�ِ

َ
ل

ْ
�

ُ
ْو أ

َ
ًة أ

َ
ل

ْ
�

ُ
ْو أ

َ
ْقَمَتْ�ِ أ

ُ
ْو ل

َ
ْقَمًة أ

ُ
ُ ل ُيَناوِهلْ

ْ
ل
َ
[روایت  ».ُ�ْلِْسُه َمَعُه، ف

 )1(خاري]ب
کارِ یکی از شما  هرگاه خدمت«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

دو لقمه به او بدهد؛  ننشاند، الاقل یکی -سرِ سفره -برایش غذا آورد، اگر او را با خود
 ».است کشیدهي غذا را  زیرا او، زحمت تهیه

 شرح
ر کسی، پول بدهد و ؛ یعنی: اگ»باب: فضیلت آزاد کردن برده«گوید:  می /مؤلف

اي را خریداري و آزاد کند، کارِ بسیار بزرگی انجام داده است. اهللا متعال  برده
 فرماید: می

ٓ  ١١ َعَقَبةَ لۡ ٱ َتَحمَ �ۡ ٱ فََ� ﴿ دۡ  َوَما
َ
ٰ أ وۡ  ١٣ َرَ�َبةٍ  فَكُّ  ١٢ َعَقَبةُ لۡ ٱ َما َك َرٮ

َ
 �ٖ يَوۡ  ِ�  مٞ َ�ٰ إِطۡ  أ

وۡ  ١٥ ةٍ َر�َ َمقۡ  َذا ايَتِيمٗ  ١٤ َغَبةٖ َمسۡ  ذِي
َ
   ]١٦  ،١١: البلد[     ﴾١٦ َ�ةٖ َمۡ�َ  َذا اِكينٗ ِمسۡ  أ

دانی که آن گردنه (گذرگاه  ها) وارد نشد؛ و تو چه می پس او به گردنه (و مسیر دشوار نیکی
، یا غذا دادن در روز گرسنگی به یتیم خویشاوند یا (غذا  اي سخت) چیست؟ آزاد کردن برده

 است.نشین  دادن) به بینوایی خاك

هایی چون آزاد کردن برده به باال رفتن از گردنه یا عبور از  در این آیه، نیکی
گذرگاه سخت، تشبیه شده است؛ زیرا انجام چنین کارهایی، براي نفسِ انسان دشوار 

آزاد کردن کسی «، یعنی:  ﴾َرَ�َبةٍ  فَكُّ ﴿است و انسان باید از مالِ خود، مایه بگذارد. 
شود و هم شامل آزاد کردن اسیرِ  شاملِ آزاد کردن برده میکه هم » که دربند است

باشد.  گر فضیلت آزاد کردن اسیر و برده می مسلمان از اسارت دشمن. این آیه بیان
هرکس «فرموده است:  حدیثی بدین مضمون آورده که پیامبر /سپس مؤلف

برده، عضوي از  مسلمانی را آزاد کند، اهللا متعال در برابر هر عضو آن -یا کنیز -برده

 .1663؛ و صحیح مسلم، ش: 2557صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



 377   کاران) کردن به بندگان (و خدمت فضیلت نیکیباب: 

کننده را در برابر  بخشد؛ حتی شرمگاه آزاد آزادکننده را از آتش دوزخ، رهایی می
 ».دهد شرمگاه برده، از آتش دوزخ نجات می

کاران پرداخته و در  کردن به بردگان و خدمتبه موضوع نیکی  /گاه مؤلف آن
 فرماید: ییادآوري کرده است که اهللا متعال م را این باب، این آیهابتداي 
ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ ُبُدوا ْ �ُۡ�ِ  َوَ�  �َّ   ]٣٦:  النساء[ ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا
 را با او شریک نگردانید. کس هیچ چیز و هیچو اهللا را پرستش کنید و  

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ بُُدوا برداري نمایید.  ، یعنی: اهللا را پرستش کنید و از او اطاعت و فرمان﴾�َّ
سان که انسان  برداري از اوست؛ بدین ، به معناي اطاعت و فرمانعبادت و پرستش اهللا متعال

نهی فرموده است، دوري نماید. این، همان  چه که اهللا از فرامین او اطاعت کند و از آن
 فرماید: گونه که می خاطرِ آن آفریده است؛ همان ست که اهللا متعال بندگانش را به هدفی
    ]٥٦: الذاريات[              ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿

 ها را تنها براي این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. ها و جن و انسان

جویی نیافریده  آسایی و کام اهللا متعال، ما را براي خوردن و آشامیدن یا براي تن
رستش اهللا متعال ها، اسباب آسایش است و هدف، عبادت و پ ي این است؛ همه

شریک  باشد؛ لذا هرکه اهللا را عبادت نکند، یا کسی یا چیزي را در عبادت اهللا می
بگرداند، دین و دنیاي خویش را تباه کرده است؛ زیرا هدف آفرینش خود را به تباهی 

ْ �ُۡ�ِ  َوَ� ﴿فرماید:  کشانده است. می س را  کهیچ چیز و هیچ«؛ یعنی: ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا

چیز و  آمده است که شامل همه ﴾ا ٔٗ َشۡ� ﴿ي  در این آیه، واژه». یکش نگردانیدشر
یک از دوستان و  آیه، این است که پیامبر، جبرئیل، و هیچ شود؛ لذا مفهوم کس می همه

شریک نگردانید؛ هرکه، کسی یا چیزي را با اهللا شریک  اولیاي االهی را با اهللا
 فرماید: اش می درباره اهللا وبسازد، مرتکب شرك اکبر شده است 

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َمن ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱب ُ ٱ َحرَّمَ  َ�َقدۡ  �َّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ هُ َوٮ ٰ  َوَما �َّاُر  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ

نَصارٖ 
َ
 ]٧٢: دة املائ[    ﴾٧٢ أ
اهش دوزخ راستی که هرکس به اهللا شرك ورزد، اهللا بهشت را بر او حرام نموده و جایگ به  

 کاران هیچ یاوري ندارند. است و ستم
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فریاد  مثالً اگر کسی سرِ قبري برود و برایش سجده کند یا صاحب قبر را به
کمکم کن «یا » به من فرزندي بده«، »اي آقاي من! به من کمک کن«بخواند و بگوید: 

اشد و ب ، این، شرك اکبر می»ام را برطرف ساز یا فقر و تنگ دستی» که ازدواج کنم
شخص  ؛ حتی اگر آني اسالم خارج است دهد، از دایره کسی که چنین عملی انجام می

روزه بگیرد، صدقه و زکات بدهد، نماز بگزارد، قرآن بخواند و حج نماید. یعنی اگر 
شود و بهشت، بر او حرام است و  بر چنین وضعیتی بمیرد، وارد بهشت نمی

فرماید:  می گونه که اهللا ه است و همانباشد؛ زیرا شرك ورزید جایگاهش دوزخ می

ٰ  َوَما﴿ نَصارٖ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ
َ
 ».کاران هیچ یاوري ندارند ستم: «﴾٧٢ أ

 فرماید: اهللا متعال می

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ ُبُدوا ْ �ُۡ�ِ  َوَ�  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َو�ِِذي انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ
  ]٣٦:  النساء[ 
اهللا را پرستش کنید و چیزي را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به  و 

 خویشاوندان....

قّ از ح را ذکر نفرموده است؛ اگر چه حقّ پیامبر در این آیه، حقّ پیامبر اهللا
را از  باشد و بر انسان، واجب است که پیامبر تر می تر و بیش پدر و مادر نیز بزرگ

تر دوست بدارد و توجه  خویشتن و از پدر و مادر خود و نیز از فرزندانش، بیش
هاست؛ زیرا  ي آفریده ، فراتر از حق و حقوقِ همهداشته باشد که حق پیامبر

باشد و هیچ  ، بخشی از حق اهللا متعال میاهللا، حق پیامبر ي علما رحمهم گفته به
در ضمنِ  رو حق پیامبر شود؛ از این نمیپذیرفته  اهللا عبادتی بدون پیروي از رسول

جدا  را از پیرويِ پیامبر ي اهللا گنجد و هرکس، عبادت خالصانه می حقوق اهللا
 در این آیه، حقّ پیامبرش را ذکر نفرمود. گردد؛ لذا اهللا کند، عبادتش قبول نمی

﴿ ِ ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� و این، شامل » مادر نیکی کنید یعنی: و به پدر و ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َو�ِِذي انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ
هاست؛ به عبارت دیگر: اگر فقیر و  بذل و بخشش مال به آنان یا کمک مالی به آن

ي خود  ي نیازهاي اولیه یشان بکوش و اگر از عهدهها ازبراي رفع نیست هستند،  دتهی
ها نیز جزو نیکی  آیند، براي رفاه و آسایش آنان بکوش. خدمت کردن به آن برمی

هاست؛ یعنی اگر پدرت تو را به دنبال کاري فرستاد، انجام بده؛ لذا  به آنکردن 
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هاي گوناگونی دارد که شاملِ موقعیت اجتماعیِ  خدمت به پدر و مادر، ابعاد و جنبه
شود؛ یعنی اگر کسی داراي موقعیتی اجتماعی یا اداري باشد، باید در  انسان نیز می

 کسی، به پدر و مادرش نیکی کند.چارچوب شریعت و بدون ضایع کردن حقّ 



اي که حّق اهللا و حقّ موالیش را ادا  باب: فضیلت برده -238
 کند می

اَل:  : أنَّ رسوَل اهللا$عن ابن عمرَ  -١٣٧٠
َ
ْحَسَن «ق

َ
إنَّ الَعْبَد إَِذا نََصَح لَِسيِِّدهِ، وَأ

 ِ�ْ�َ ْجرُهُ َمرَّ
َ
ُه أ

َ
ل
َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ِعَباَدَة اهللاِ، ف

خیرخواه آقایش  ،اگر برده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $ابن عمر مه:ترج
پاداشِ نیکی انجام دهد،  و عبادت اهللا متعال را به -و درست، انجام وظیفه کند -باشد

 ».او دو برابر است

يب هر�رةَ  -١٣٧١
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
وِك الُمْصلِِح أْجَرانِ : «ق

ُ
َعْبِد الَمْمل

ْ
، »لِل

ُموَت 
َ
ْحَبْبُت أْن أ

َ
، أل ِّ�

ُ
، َو�ِرُّ أ ْوال اجِلَهاُد يف َسبيِل اهللاِ َواحَلجُّ

َ
يب ُهَرْ�َرَة �َِيِدهِ ل

َ
ِي َ�ْفُس أ

َّ
 َواذل

وٌك.
ُ
 )2([متفقٌ علیه] وَأنَا َمْمل

کار، دو  ي زرخرید درست برده«فرمود:  گوید: رسول اهللا می ابوهریره ترجمه:
سوگند به ذاتی که جان ابوهریره در دست اوست،  -گفت: ابوهریره -».پاداش دارد

 ه مادرم نبود، دوست داشتم در حالِ بردگی بمیرم.اگر جهاد در راه اهللا، حج، و نیکی ب

يب موىس األشعريِّ  -١٣٧٢
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
ِي ُ�ِْسُن : «ق

َّ
وُك اذل

ُ
الَمْمل

 َسيِّ 
َ

ُ أْجَرانِ ِعَباَدَة َر�ِِّه، َو�َُؤدِّي إىِل اَعِة، هلَ ، َوانلَِّصيَحِة، َوالطَّ ْيِه ِمَن احَلقِّ
َ
ِي َعل

َّ
 ».ِدهِ اذل

 )3([روایت بخاري]
اي که عبادت  برده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی اشعري ترجمه:

دهد و حقّ آقاي خویش و خیرخواهی و  نیکی انجام می پروردگارش را به
 ».دو پاداش داردکند،  میبرداري از او را ادا  فرمان

 .1664؛ و صحیح مسلم، ش: 2546صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1665؛ و صحیح مسلم، ش: 2548صحیح بخاري، ش:  )2(
 .2551صحیح بخاري، ش:  )3(
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اَل رسوُل اهللاِ  -١٣٧٣
َ
اَل: ق

َ
ْهِل الِكَتاِب آَمَن : «وََ�ْنُه ق

َ
ُهْم أْجَراِن: رَُجٌل ِمْن أ

َ
ٌة ل

َ
الث

َ
ث

دٍ  مَ بِنَبِيِِّه، َوآَمَن بُِمَحمَّ
َ
ُ أ

َ
وُك إَِذا أدَّى َحقَّ اهللا، وََحقَّ َمَوايِلِه، َورَُجٌل اَكنَْت هل

ُ
ٌة ، َوالَعْبُد الَمْمل

ْجَرانِ 
َ
ُه أ

َ
ل
َ
وََّجَها، ف ْحَسَن َ�ْعلِيَمَها، ُ�مَّ أْ�َتَقَها َ�زَتَ

َ
أ
َ
َمَها ف

َّ
ْحَسَن تَأِديَبَها، َوَعل

َ
أ
َ
َ�َها ف أدَّ

َ
[متفقٌ  ».ف

 )1(علیه]
نزد  -سه نفر هستند که«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی اشعري ترجمه:

ایمان  ه به پیامبر خود و سپس به محمددو پاداش دارند: مردي از اهل کتاب ک -اهللا
ي زرخریدي که حقّ اهللا و حقّ سرورانش را ادا کند؛ و نیز مردي که  آورده باشد؛ برده

گاه با او  نیکی تربیت نماید، سپس آزادش کند و آن کنیزي داشته باشد و او را به
 ».دو پاداش دارد نماید؛ او نیز ازدواج

 شرح
ي  دین موضوع پرداخته است که هر بردهبا گشودن این باب ب /مؤلف

خاطر  زرخریدي که حقّ اهللا و حقّ سرورش را ادا کند، دو پاداش دارد؛ یک پاداش به
خاطر اداي حقّ سرورش؛ زیرا اهللا متعال بر او  اداي حقّ االهی، و پاداش دیگر، به
نیست. و هاي دیگري دارد که مبتنی بر امري مالی  حقوقی مانند نماز و روزه و عبادت

کاري که این دو حق  حّق سرورش، این است که به او خدمت کند. هر برده یا خدمت
 را ادا کند، دو پاداش دارد.

سه نفر هستند «فرموده است:  چنین حدیثی بدین مضمون گذشت که پیامبر هم
دو پاداش دارند: مردي از اهل کتاب که به پیامبر خود و سپس به  -نزد اهللا -که

ي زرخریدي که حقّ اهللا و حقّ سرورانش را ادا کند؛  ان آورده باشد؛ بردهایم محمد
نیکی تربیت نماید، سپس آزادش کند و  و نیز مردي که کنیزي داشته باشد و او را به

لذا اگر کسی، یهودي یا نصرانی بوده ». گاه با او ازدواج نماید؛ او نیز دو پاداش دارد آن
خاطر  آورده باشد، دو پاداش دارد: یک پاداش به ایمان و سپس به پیامبر اسالم

دانید که هر  . میخاطر ایمان به محمد مصطفی به و پاداش دوم ایمان به پیامبر خود
کارهایش  به او برسد و به آن ایمان نیاورد، همه یهودي یا نصرانی که رسالت محمد

صارا به آن تأکید شده شود؛ حتی کارهایی که در دین و آیین یهود و ن تباه و برباد می

 .154؛ و صحیح مسلم، ش: 97صحیح بخاري، ش:  )1(
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گردد؛  بند باشد، از او پذیرفته نمی است؛ بدین معنا که اگر به دین و آیین خود پاي
 فرماید: زیرا اهللا متعال می

  ﴾٨٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  وَُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُ�قۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿
 ]٨٥: آل عمران[ 
کاران شود و در آخرت جزو زیانهر کس دینی جز اسالم بجوید، هرگز از او پذیرفته نمی و 

 خواهد بود.

ست که هم حقّ سرورش را  ي زرخریدي و اما دومین نفري که دو اجر دارد، برده
ست که کنیزي داشته باشد و او  مردي«را. و سومین نفر،  کند و هم حقّ اهللا ادا می
گاه با او ازدواج نماید؛ او نیز دو  نماید، سپس آزادش کند و آن نیکی تربیت را به

کردن به کنیزش و پاداش دوم بدین خاطر   خاطر نیکی پاداش نخست به»: پاداش دارد
نماید  کند؛ بلکه با او ازدواج می سرپرست رها نمی که پس از آزاد نمودن وي، او را بی

 دارد. نمی ي حمایتش را از آبرو و عزت او دریغ و سایه
*** 



ها و  باب: فضیلت عبادت در دوران آشفتگی و ظهور فتنه -239
 ها نابسامانی

اَل رسوُل اهللا عن َمْعِقِل بن �سارٍ  -١٣٧٤
َ
اَل: ق

َ
ِهْجَرٍة إيلَّ إهلالِعَباَدةُ يف : «ق

َ
 ».ْرِج ك

 )1([روایت مسلم]
هنگام هرج و عبادت در «فرمود:  اهللا گوید: رسول می معقل بن یسار ترجمه:

 ».سوي من است مانند هجرت به )2(،مرج

 .2948صحیح مسلم، ش:  )1(
شود  ها نمایان می ها و آشفتگی ست که فتنه گوید: منظور از دوران هرج و مرج، زمانی می /نووي )2(

 گردند. [مترجم] و مردم، جز شمارِ اندکی از آنان، از عبادت، غافل می

                                           



منشی در خرید و فروش  و بزرگ گیري آسانباب: فضیلت  -240
تر یا  ي نیکو، و نیز بزرگ و داد و ستد، و ادا کردنِ خوب و مطالبه

فروشی؛ و فضیلت  تر گرفتنِ پیمانه یا ترازو و نهی از کم سنگین
اش یا  بازپرداخت بدهیدست در  مهلت دادن ثروتمند به تنگ

 گذشت از قرضِ او

 د:فرمای اهللا متعال می
ْ َ�فۡ  َوَما﴿ َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا   ]٢١٥: البقرة[              ﴾٢١٥ َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ
 دهید، آگاه است.و اهللا، از هر کارِ خیري که انجام می 

 فرماید: و می
وۡ  مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿

َ
ْ أ ۡ ٱ فُوا ۡ ٱوَ  َياَل ِمكۡ ل ِ  ِمَ�انَ ل ْ َ�بۡ  َوَ�  ِط� قِسۡ لۡ ٱب شۡ  �َّاَس ٱ َخُسوا

َ
ٓ أ  َوَ�  َءُهمۡ َيا

ْ َثوۡ َ�عۡ   ٱ ِ�  ا
َ
   ]٨٥: هود[    ﴾٨٥ ِسِدينَ ُمفۡ  ِض �ۡ�

فروشی  تمام و کمال ادا نمایید و به مردم کم و اي قوم من! پیمانه و ترازو را عادالنه و به
 ید.نکنید و در زمین به فساد و تبهکاري نپرداز

 فرماید: و می
ِينَ ٱ ١ ُمَطّفِِف�َ ّلِلۡ  لٞ َو�ۡ ﴿ ْ �ۡ ٱ إَِذا �َّ و َ�لُوُهمۡ  �َذا ٢ فُونَ َتوۡ �َسۡ  �َّاِس ٱ َ�َ  َتالُوا

َ
 أ

َزنُوُهمۡ  ونَ ُ�ۡ  وَّ ُ�ِ ٣  �َ
َ
ْوَ�ٰٓ  َ�ُظنُّ  �

ُ
�َُّهم �َِك أ

َ
بۡ  �  مَ يَوۡ  ٥ َعِظي�ٖ  �ٍ ِ�َوۡ  ٤ ُعوثُونَ مَّ

ٓ  ٦ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  �َّاُس ٱ َ�ُقومُ  ارِ لۡ ٱ َب كَِ�ٰ  إِنَّ  َ�َّ �ٖ  لَِ�  ُفجَّ دۡ  َوَمآ  ٧ ِسّجِ
َ
ٰ أ  َك َرٮ

�ٞ  َما رۡ  بٞ كَِ�ٰ  ٨ ِسّجِ    ]٩  ،١: املطففني[     ﴾٩ قُومٞ مَّ
تمام و  کنند، به فروشان! کسانی که چون کاالیی از مردم را (براي خود) پیمانه می واي بر کم

چون کاالیی از خود را براي مردم پیمانه یا وزن نمایند، کم  گیرند. و کمال پیمانه می
... در روزي بزرگ؛ روزي که مردم در  شوند؟ دانند که برانگیخته می ها نمی گذارند. آیا این می

 ایستند. گاه پروردگار جهانیان می پیش

 شرح
منشی در خرید و فروش و داد  در این باب به فضیلت گذشت و بزرگ /مؤلف

 رداخته است.و ستد پ
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خرید و فروش، نیازي گریزناپذیر در زندگی بشر است که حیات، بدون آن، 
شود؛ زیرا انسان نیازهایی دارد که نزد خودش موجود  دشوار و حتی غیرممکن می

تواند به نیازهایش دست یابد؟ یک  باشد؛ اما چگونه می نیست و نزد دیگران می
ي مورد نیاز را به او ببخشد؛  که وسیلهراهش، این است که از طرف مقابل بخواهد 

معناي  امانت بگیرد، این هم به  را به این، یعنی تن دادن به ذلت و خواري؛ حتی اگر آن
را تصاحب یا غصب نماید، مرتکب ظلم  رفتن به زیرِ بار منت دیگران است و اگر آن

مود و ؛ لذا اهللا متعال به حکمت خویش، داد و ستد را مقرر فرو ستم شده است
سان براي هر یک از ما این امکان فراهم است که وسایل مورد نیاز خود را با  بدین

که داد و ستد و خرید و فروش جزو نیازها  پرداخت پول خریداري کنیم. خالصه این
 هاست. هاي گریزناپذیر انسان و فعالیت

اف کنند و برخی هم در معامله، عدل و انص برخی از مردم عادالنه معامله می
منشی  ندارند و شماري، افزون بر عدل و انصاف، نیکوکارند و با بخشندگی و بزرگ

 ي معامله سه دسته هستند: کنند؛ لذا مردم در زمینه داد و ستد می
شوند و  لذا در معامله، نه مرتکب ستم می کنند؛ کسانی که عادالنه معامله می -1

ي کسانی که معامالت ربوي  دربارهگونه که اهللا متعال  همان گردد؛ نه به آنان ستم می
 فرماید: دهند، می انجام می

مۡ  رُُءوُس  فَلَُ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ  �ن﴿
َ
ٰ أ  ﴾ ٢٧٩ لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ  َ�  لُِ�مۡ َ�

 ]  ٢٧٩: البقرة[ 
هایتان از آنِ شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم و اگر توبه کنید، اصلِ سرمایه

 گیرید. نه (با از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار میکنید و  می

 کنند. و ستم معامله می دروغ و ،بازي تقلب و دغلکسانی که با  -2
ها  پردازند؛ این که با بخشندگی، گذشت و بزرگواري به داد و ستد می آنان -3

پرهیزند و در حد امکان  فروشی می وقتی در موقعیت فروشنده هستند، از گران
گذرند و مهلت کافی براي  می هند و حتی مقداري از حقّ خویشد تخفیف می

چه خریدار باشند، در پرداخت  گذارند؛ و چنان در اختیار خریدار می  رداخت بدهیپ باز
سان  پردازند و بدین کنند و حتی بیش از مبلغ مورد توافق می قیمت معامله درنگ نمی

 کنند. با بخشندگی و بزرگواري، داد و ستد می
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پیرامون این موضوع به آیاتی از قرآن کریم استدالل کرده است؛ از  /لفمؤ
 فرماید: جمله، این آیه که اهللا متعال می

ْ َ�فۡ  َوَما﴿ َ ٱ فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َعلُوا   ]٢١٥: البقرة[  ﴾٢١٥ َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ
 دهید، آگاه است.اهللا، از هر کارِ خیري که انجام میو

به صورت نکره در سیاق  ﴾َخۡ�ٖ  ِمنۡ ﴿؛ زیرا »هر کاريِ خیري« یعنی: ﴾َخۡ�ٖ  ِمنۡ ﴿
گیرد. لذا مفهوم آیه، این است  ي کارهاي خیر را در برمی شرط آمده است و این، همه

و هیچ کاري بر  باشد ، باخبر میدهید ی که انجام میي کارهاي نیک که اهللا متعال از همه
مراتب فراتر از انتظار و توقع  دهد که به میرو به شما پاداشی  او پوشیده نیست؛ از این

از این   شماست؛ زیرا اهللا متعال، پاداش هر نیکی را ده تا هفتصد برابر و بلکه بیش
 افزاید. هم، می

مراد از این آیه، تشویق به انجام دادن کارهاي نیکوست تا آدمِ نیکوکار بداند که اهللا 
کند.  پاداشی فراتر از حد انتظارش عنایت میمتعال از کردار نیک او، آگاه است و به او 

براي  باشد و پیامبر یکی از این کارهاي نیک، گذشت و بخشندگی در داد و ستد می
رَِحَم «کنند، دعا نموده و فرموده است:  منشی و بخشندگی معامله می کسانی که با بزرگ

رحمت اهللا بر مردي که در «یعنی:  )1(؛»تىََض رَُجًال َسْمًحا إَِذا بَاَع َو�َِذا اْشرَتَى َو�َِذا ا�ْ  اهللا
ي حقّ خویش،  دریافت و مطالبه )2(داد و ستد و (در پرداخت مبلغِ معامله و نیز در)

لذا انسان هرچه در خرید و فروش، اجاره دادن، اجاره گرفتن، رهن  ».باشدگیر  آسان
بهتر است. اهللا  منش باشد، گیر و بزرگ دادن، رهن گرفتن و دیگر داد و ستدها، آسان

 فرماید که به قومش فرمود: می متعال از زبان شعیب

وۡ  مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿
َ
ْ أ ۡ ٱ فُوا ۡ ٱوَ  َياَل ِمكۡ ل ِ  ِمَ�انَ ل ْ َ�بۡ  َوَ�  ِط� قِسۡ لۡ ٱب شۡ  �َّاَس ٱ َخُسوا

َ
ٓ أ  َوَ�  َءُهمۡ َيا

ْ َثوۡ َ�عۡ   ٱ ِ�  ا
َ
   ]٨٥: هود[     ﴾٨٥ ِسِدينَ ُمفۡ  ِض �ۡ�

فروشی  تمام و کمال ادا نمایید و به مردم کم ازو را عادالنه و بهو اي قوم من! پیمانه و تر
 نکنید و در زمین به فساد و تبهکاري نپردازید.

 . [مترجم]1376ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
ده، مفهوم این عبارت را در نیز آمده است که بن» ىضقَسمحا إِذَا «در روایت مصنف عبدالرزاق  )2(

 ي این حدیث، لحاظ کردم. [مترجم] ترجمه

                                           



 387   منشی در خرید و فروش و داد و... گیري و بزرگ باب: فضیلت آسان

اي یا کیلی،  ت پیمانهرصو  گیرد که کاالیی به پیمانه، زمانی مورد استفاده قرار می
شود و ترازو در معامالت کاربرد دارد که کاالي مورد نظر، وزن  داد و ستد می

حرام  -اي باشد و چه وزنی چه پیمانه -فروشی در معامله که کم گردد؛ خالصه این یم
 است و باید پیمانه و ترازو، دقیق و کامل باشد.

ها  که اداي دقیق پیمانه و وزن و وفاداري در اداي پیمان ست بر این این آیه، دلیلی
هاي  شریعت ست که در و رعایت دقیق شرایط معامله و داد و ستد، جزو احکامی

 فرماید: آسمانی گذشته نیز وجود داشته است. اهللا متعال می

ِينَ ٱ ١ ُمَطّفِفِ�َ لِّلۡ  لٞ َو�ۡ ﴿ ْ �ۡ ٱ إِذَا �َّ  ]  ٢  ،١: املطففني[ ﴾٢ فُونَ تَوۡ �َسۡ  �َّاِس ٱ َ�َ  تَالُوا
م و تما کنند، به فروشان! کسانی که چون کاالیی از مردم را (براي خود) پیمانه می واي بر کم

 گیرند. کمال پیمانه می

رود؛ اهللا متعال در این  کار می است که براي تهدید و هشدار به ي ، واژه﴾لٞ َو�ۡ ﴿ 
که وقتی کاالیی را  کند؛ آنان دهد و ویژگیِ آنان را بیان می فروشان، هشدار می آیه به کم

پیمانه کردن، گیرند؛ یعنی اگر در  کنند، به تمام و کمال پیمانه می براي خود پیمانه می
گیرند و حاضر نیستند که  نفع باشند، حقّ خود را به تمام و کمال می خودشان ذي

که کاالیی از خود را براي دیگران پیمانه یا  ؛ اما هنگامیاي از حق خود بگذرند ذره

و َ�لُوُهمۡ  �َذا﴿گذارند:  کنند، کم می وزن می
َ
َزنُوُهمۡ  أ ونَ ُ�ۡ  وَّ و سان از د و بدین ﴾ِ�ُ

ست که بیان شد!  اي گونه کردشان در داد و ستد، به کنند یا روي جهت، ستم می
ي پیمانه گرفتن و وزن کردن است، اما حکمش  ست: این آیه اگرچه درباره گفتنی

ست که دیرهنگام سرِ کارشان  دسته از کارمندانی باشد و هشدارش، شامل آن فراگیر می
کنند؛ اما  قت اداري کارشان را ترك میشوند و زودهنگام و پیش از و حاضر می

حقوق هم هستند]!  کنند [و حتی گاه خواهان اضافه حقوقشان را سرِ وقت مطالبه می
 فرماید: میسپس اهللا متعال 

﴿ �َ
َ
ْوَ�ٰٓ  َ�ُظنُّ  �

ُ
�َُّهم �َِك أ

َ
بۡ  �  لَِرّبِ  �َّاُس ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ  ٥ َعِظي�ٖ  �ٍ ِ�َوۡ  ٤ ُعوثُونَ مَّ

   ]٦  ،٤: املطففني[      ﴾ ٦لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ
گاه  ... در روزي بزرگ؛ روزي که مردم در پیش شوند؟ دانند که برانگیخته می ها نمی آیا این

 ایستند. پروردگار جهانیان می
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وزي که اند؟ ر ها حساب و کتاب روز قیامت را فراموش کرده یعنی: آیا این
 ک است.دانیم، اما بسیار نزدی را نمی آن پاییهرچند زمان برِ

هیچ ضمانتی وجود ندارد که انسان یک لحظه بعد، زنده باشد؛ گاه انسان سرِ 
میرد؛ و ممکن است در حالی که سر بر بالین خواب نهاده، از دنیا  ي شام می سفره

که انسان، دیر یا زود  ست، این چه قطعی برود؛ شاید هم پشت میز کارش بمیرد؛ اما آن
 شود: یعنی روز رستاخیز، برپا می میرد و سپس آن روز بزرگ، می

﴿ �َ
َ
ْوَ�ٰٓ  َ�ُظنُّ  �

ُ
�َُّهم �َِك أ

َ
بۡ  �  ] 5 ،٤: املطففني[  ﴾٥ َعِظي�ٖ  �ٍ ِ�َوۡ  ٤ ُعوثُونَ مَّ

اهللا متعال آن روز » شوند؟ دانند که در روزي بزرگ برانگیخته می ها نمی آیا آن: « 
گر  ست؛ این، بیان زرگیرا روزي بزرگ خوانده و بیان فرموده که روز قیامت، روزِ ب

ي عظمت و  . اهللا متعال در بسیاري از آیات قرآن کریم، دربارهباشد عظمت آن روز می
فروشان در آن روز که همه  ترس و هراسی که روز قیامت دارد، سخن گفته است. کم

گیرند. در  ایستند، در معرض مجازات االهی قرار می گاه پروردگار جهانیان می در پیش
پس از بانگی بزرگ، اند،  ي کسانی که در گوشه و کنار زمین زیسته ، همهآن روز

اند و  که لُخت و پابرهنه گردند؛ در حالی باره در میدانی بزرگ جمع می یک به
شود و هیچ کاري از آنان ساخته نیست. بانگ عظیم آن  چشمانشان به باال دوخته می

که در آن حضور دارند، میدانی  رسد؛ زیرا میدانی ي حاضران می روز به گوشِ همه
اي از آن سخنی بگوید، دیگران  که هر کس در هر گوشهباشد  هموار و مسطح می

 گونه که اهللا و مانند زمین دنیا، غیرهموار و کُرَوي نیست؛ همانشنوند  می
 فرماید: می

 ٱ �َذا﴿
َ
ۡت  ُض �ۡ� لۡ  ٣ ُمدَّ

َ
   ]٤ ،٣ :االنشقاق[ ﴾٤ َوَ�َلَّۡت  �ِيَها َما َقۡت َو�

چه را در درون دارد، بیرون بیفکند و تهی  و هنگامی که زمین، کشیده و گسترده شود و آن
 گردد.

شود و مردم براي حسب و کتاب  آري؛ در آن روز زمین، مانند پوست، کشیده می
ي پنجاه هزار سال است و خورشید  اندازه ایستند. آن روز به سرِ پا می در برابر اهللا

گیرد و هیچ درخت و ساختمان و مکان  روي سر مردم قرار می» میل«یک ي  فاصله به
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ي آن بروند؛ اما اهللا متعال در آن روز  اي وجود ندارد که مردم زیرِ سایه برجسته
از اهللا متعال  -.دهد آفریند و برخی از بندگانش را زیر آن جاي می اي می سایه
فروشان در آن روز بزرگ  ر دهد. کمخواهم که ما را جزو این دسته از بندگانش قرا می
روزي که بینند؛  سزاي این کردار زشت را می هر کسی گرفتارِ خویشتن است،که 

د. و نیز از همسر و گریز کند، و از مادر و پدرش می آدمی از برادرش فرار می
فروشان باید دست از این کار بردارند و تقوا پیشه سازند و حقّ  کم فرزندانش. پس

دستی و بزرگواري نمایند، بهتر است؛  طور کامل بدهند و اگر گشاده را به خریداران
منشی  طور کامل بگیرند، اما گذشت و بزرگ البته ایرادي ندارد که حق خویش را به

 باشد. بهتر می
*** 

يب هر�رةَ  -١٣٧٥
َ
 انلَّيِبَّ  وعن أ

َ
ىت

َ
ُ، َ�َهمَّ بِِه  أنَّ رَُجالً أ

َ
َظ هل

َ
ل

ْ
أغ

َ
أْصَحابُُه، َ�َتَقاَضاهُ ف

إنَّ لَِصاِحِب احَلقِّ َمَقاالً : «َ�َقاَل رسوُل اهللا
َ
اَل: »َدُعوهُ ، ف

َ
 ِمْثَل ِسنِّهِ «، ُ�مَّ ق

ً
». أْ�ُطوُه ِسّنا

اَل: 
َ
 أْمَثَل ِمْن ِسنِِّه، ق

َّ
ُِد إِال

َ
َضاءً «قالوا: يَا رسوَل اهللاِ، ال �

َ
ْم أْحَسُنُ�ْم ق

ُ
�  ».أْ�ُطوهُ، فإنَّ َخْ�َ

 )1(یه][متفقٌ عل
طلب خود را آمد و با لحنی تند  گوید: مردي نزد پیامبر می ابوهریره ترجمه:

 #صحابه -تندي سخن گفت به و چون با پیامبر -از آن بزرگوار خواست؛
هر کاري با او نداشته باشید؛ زیرا «فرمود:  اهللا خواستند او را تنبیه کنند؛ ولی رسول

شتري «و سپس فرمود: » داردحقّ خویش را  ي داري، حقّ سخن گفتن و مطالبه حق
تر از  خدا! شتري جز بهتر و بزرگ  گفتند: اي رسول». مانند شتر خودش به او بدهید

ست که بدهی  همان را به او بدهید؛ زیرا بهترین شما کسی«یابیم. فرمود:  شترِ او نمی
 ».خود را به بهترین شکل، ادا کند

اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن جابرٍ  -١٣٧٦
َ
 إَِذا بَاَع، َو�َِذا «ق

ً
رَِحَم اُهللا رَُجالً َسْمحا

َتىَض 
ْ
 )2([روایت بخاري] ».اْشرَتَى، َو�َِذا ا�

 .1601؛ و صحیح مسلم، ش: 2306صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2076صحیح بخاري، ش:  )2(
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رحمت اهللا بر کسی که هنگام «فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:
 ».گیر باشد ي حقّ خویش، آسان دریافت و مطالبه خرید و فروش و در

يب قتادةَ  -١٣٧٧
َ
اَل: َسِمْعُت رسوَل اهللا وعن أ

َ
َيُه اُهللا ِمْن «َ�ُقوُل:  ق هُ أْن ُ�َنجِّ َمْن رَسَّ

ْو يََضْع َ�ْنهُ 
َ
ْس َ�ْن ُمْعرِسٍ أ ُيَنفِّ

ْ
ل
َ
َرِب يَْوِم الِقَياَمِة، ف

ُ
 )1([روایت مسلم] ».ك

هرکس دوست «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوقتاده ترجمه:
دست  هاي روز قیامت نجات دهد، به بدهکارِ تنگ و را از سختیداست که اهللا، ا

 ».خویش مهلت دهد یا بخشی از بدهیِ وي را ببخشد
 شرح

این احادیث را در فضیلت گذشت و بزرگ منشی در داد و ستد آورده  /نووي
ي آیاتی که در ابتداي این باب ذکر شده بود، سخن گفتیم و  تر درباره است؛ پیش

گوید:  می پردازیم؛ ابوهریره توضیح احادیث این باب می اینک به شرح و
شتري را که به آن بزرگوار داده بود،  بچه ،آمد و با لحنی تند نزد پیامبر صحرانشینی
این صحرانشین، و چون  دانید که صحرانشینان، مقداري تندخو هستند . میمطالبه کرد

کنند؛ ولی یا ساکت تنبیه  خواستند او را #صحابه ،تندي سخن گفت به با پیامبر
فکرش را بکنید که اگر اینک یک نفر ». کاري با او نداشته باشید«فرمود:  اهللا رسول

نرمی  افتد؟! حتی اگر حقّ خود را به تندي سخن بگوید، چه اتفاقی می با یک سرباز به
نیست  دار یا مسؤول بلندپایه در میان بگذارد، بعید و با احترام، با یک وزیر یا فرمان

ادبانه  ي این صحرانشین که با آن بزرگوار بی درباره که او را دستگیر کنند! اما پیامبر
داري،  زیرا هر حقکاري با او نداشته باشید؛ «فرماید:  گوید، می تندي سخن می و به

حقّ آن  شکی نیست که پیامبر .»ي حقّ خویش را دارد حقّ سخن گفتن و مطالبه
بسا آن لحظه چیزي در اختیار نداشت که طلب آن مرد را  هداد، اما چ مرد را می

سپس فرمود:  را بدهند و رو به یارانش فرمود که طلبِ آن مرد پرداخت کند؛ از این
ي  این، در زمینه ».ست که بدهی خود را به بهترین شکل، ادا کند بهترین شما کسی«

دین معنا که انسان طلبِ گونه باشد؛ ب ي حق نیز باید همین ست؛ مطالبه پرداخت بدهی

 .1563صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي حقّ خود، از تندخویی و ناسزاگویی  نیکی مطالبه نماید و هنگام مطالبه خود را به
ي  ، حقّ سخن گفتن و مطالبهاهللا ي رسول بپرهیزد؛ البته شکی نیست که به فرموده

چنین پسندیده است که  همنرمی مطالبه نماید.  حقّ خویش را دارد؛ ولی باید آن را به
بیش از طلبِ بستانکار یا چیزي بهتر از طلبش به او بدهد؛ مثالً اگر از کسی کار، بده
شرطی، سی و پنج  اید، ایرادي ندارد که بدون هیچ پیش هزار تومان قرض گرفته سی

شرط باشد؛ یعنی هنگام  هزار تومان به او برگردانید؛ البته باید این کار بدون پیش
ان آمده باشد که این مقدار بر اصلِ وام افزوده قرض گرفتن، نباید این شرط به می

شرطی  شود؛ و گرنه، این رباست. اما اگر بدهکار با خواست خود و بدون هیچ پیش 
عنوان  باشد. یا به اش، به بستانکار بدهد، این، جایز و بلکه پسندیده می افزون بر بدهی

یده است که بیست گیرید؛ پسند مثال بیست کیلوگرم گندم معمولی از کسی قرض می
بهترین شما : «اهللا ي رسول فرموده کیلوگرم گندم مرغوب به او بازپس دهید؛ زیرا به

 چنین در حدیث جابر هم». ست که بدهی خود را به بهترین شکل، ادا کند کسی
رحمت اهللا بر کسی که هنگام خرید و فروش و در «آمده است که آن بزرگوار فرمود: 

طور در پرداخت بدهیِ  و همین» گیر باشد قّ خویش، آساني ح دریافت و مطالبه
 اهللا ؛ یعنی رسولباشد ست که به معناي دعا می ي خبري خویش. متن حدیث، جمله

 گیر باشد، دعاي رحمت نموده است: براي کسی که در چهار مورد یادشده، آسان
 هنگام فروختن چیزي. -1
 هنگام خریدن کاالیی. -2
 در پرداخت مبلغ. -3
 ي آن. افت مبلغ یا هنگام مطالبهو در دری -4

دهد. یا  گیرد و به او تخفیف می عنوان فروشنده بر خریدار، سخت نمی یعنی: به
پردازد و در پرداخت مبلغ،  عنوان خریدار، قیمت کاال را سرِ وقت آن می به

نماید. پس  نیکی مطالبه می فروشنده نیز طلب خود را به ؛کند گیري و معطل نمی سخت
 گیر باشیم تا مشمول این دعا شویم. ست که در چنین مواردي، آسانشایسته ا

*** 
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يب هر�رةَ  -١٣٧٨
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن أ

َ
اَكَن رَُجٌل يَُدايُِن انلَّاَس، َوَ�َن َ�ُقوُل «ق

َعلَّ اَهللا أْن َ�َتَجاَوَز َ�نَّا، 
َ
َ�ْيَت ُمْعرِساً َ�َتَجاَوْز َ�ْنُه، ل

َ
يِقَ اَهللا َ�َتَجاَوَز َ�ْنهُ لَِفَتاهُ: إَِذا أ

َ
ل
َ
 ».ف

 )1([متفقٌ علیه]
قرض  -نسیه یا -مردي به مردم«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 کسی رفتی که نزدي قرض،  براي مطالبهگفت: وقتی  داد و به غالمش می می
فوت کرد و  آن مرددست بود، از او درگذر؛ باشد که اهللا از گناهان ما درگذرد.  تنگ

 ».اهللا از گناهان او درگذشت

يب مسعوٍد ابلدريِّ  -١٣٧٩
َ
اَل رسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
ْن اَكَن : «ق ُحوِسَب رَُجٌل ِممَّ

 �نَُّه اَكَن ُ�َالُِط انلَّاَس َوَ�َن ُمورِساً، َوَ�َن يَأُمرُ 
َّ
ٌء، إِال ُ ِمَن اخَلْ�ِ يَشْ ْم يُوَجْد هلَ

َ
ل
َ
ُ�ْم، ف

َ
ْبل

َ
� 

 
ْ
اَل اهللاُ ِغل

َ
ُمْعرِس. ق

ْ
َاَوُزوا َ�ْنهُ َمانَُه أْن َ�َتَجاَوُزوا َعن ال

َ
َحقُّ بذلَِك ِمْنُه؛ جت

َ
ُْن أ َ� :.« 

 )2([روایت مسلم]
 -شخصی از پیشینیانتان«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابومسعود بدري ترجمه:
ي وي  کارنامه مورد محاسبه قرار گرفت و هیچ کار نیکی در -که فوت کرد پس از این

کرد و به غالمانش  معاشرت می -نیکی به -ثروتمند بود و با مردماو که  نبود، جز آن
یعنی  -فرمود: ما به این کار دست درگذرند. اهللا داد که از افراد تنگ دستور می

 ».از او سزاوارتریم؛ پس، از او درگذرید -گذشت

يِتَ  وعن حذيفةَ  -١٣٨٠
ُ
اَل: أ

َ
  اهللاق

َ
ُ: َماَذا َ�َعاىل

َ
بَِعْبٍد ِمْن ِعَباِدهِ آتَاهُ اُهللا َماالً، َ�َقاَل هل

اَل: 
َ
ْ�َيا؟ ق َت يف ادلُّ

ْ
َ ٱ ُتُمونَ يَ�ۡ  َوَ� ﴿َعِمل اَل  ﴾اَحِديثٗ  �َّ

َ
َك ق

َ
ْنُت : يَا َربِّ آتَيَْتِ� َمال

ُ
ك

َ
، ف

ُ ىلَعَ  تَيرَسَّ
َ
ْنُت أ

ُ
ك

َ
يِق اجَلَواُز، ف

ُ
بَايُع انلَّاَس، َوَ�َن ِمْن ُخل

ُ
. َ�َقاَل اهللا أ نِْظُر الُمْعرِسَ

ُ
، وَأ  الُمورِسِ

 :
َ

َحقُّ بِذا ِمْنَك «َ�َعاىل
َ
َاَوُزوا َ�ْن َ�ْبِدي ،أنَا أ

َ
َ�َقاَل ُ�ْقَبُة بن اعِمر، وأبو مسعوٍد  ؛»جت

ذا َسِمْعَناهُ ِمْن يِفِّ $األنصاريُّ 
َ
 )3([روایت مسلم] . رسوِل اهللا: هك

 .1562؛ و صحیح مسلم، ش: 3480صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1561صحیح مسلم، ش:  )2(
 .1560صحیح مسلم، ش:  )3(
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بندگان االهی را که اهللا به او ثروت بخشیده  اي از بندهگوید:  می حذیفه ترجمه:
ضمن  حذیفه -»در دنیا چه کردي؟«بود، نزد پروردگار آوردند؛ به او فرمود: 

َ ٱ ُتُمونَ يَ�ۡ  َوَ� ﴿ -تالوت این آیه که دهد:  یگفت: آن بنده پاسخ م )1(﴾اَحِديثٗ  �َّ
کردم و گذشت  یت بخشیدي و من با مردم داد و ستد مورپروردگارا! به من مال و ث

گرفتم و به  خُلق و خوي من بود؛ لذا بر افراد دارا آسان می -در معامله -گیري و آسان
من به این کار، از تو سزاوارترم؛ «دادم. اهللا متعال فرمود:  دست مهلت می افراد تنگ

گویند: ما نیز این  می $عقبه بن عامر و ابومسعود بدري». ي من درگذرید پس، از بنده
 شنیدم. اهللا گونه از زبان رسول را همین مطلب

 شرح
باشد؛ یکی از  گیري در داد و ستد می ي فضیلت آسان این سه حدیث نیز درباره

منشی در معامله، بخشندگی و گذشت از مردم است؛  گیري و بزرگ نمونه هاي آسان
». داد قرض می -نسیه یا -مردي به مردم«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره

نسیه به کسی بفروشید؛ بلکه اگر  قرض یا بدهی، فقط این نیست که کاالیی را به
کسی، کاالیی را بدون نسیه یا بدون مهلت بخرد و در پرداخت قیمتش درنگ کند، 

ي  ست که بر عهده آید؛ یعنی: دین، شامل هرگونه بدهی یا قرضی شمار می بدهکار به
بها را سرِ وقتش  کند و اجاره اي را اجاره می باشد؛ مثالً کسی که خانه انسان می

ي  ي اوست. در زبان عربی به معامله پردازد، بدهکار است و این بدهی بر عهده نمی
فرمود:  اهللا گوید: رسول می شود. ابوهریره گفته می» مداینه«نسیه یا غیرنقدي، 

ي  اي مطالبهگفت: وقتی بر کرد و به غالمش می نسیه معامله می مردي با مردم به«
دست بود، از او درگذر؛ باشد که اهللا از گناهان ما  قرض، نزد کسی رفتی که تنگ

اش را  ؛ زیرا اهللا متعال بنده»درگذرد. آن مرد فوت کرد و اهللا از گناهان او درگذشت
ي هر  کند، مادامی که بنده در صدد یاري برادرش باشد و پاداش یا نتیجه یاري می

گر فضیلت  و دو حدیث بعد، بیان مل است. حدیث ابوهریرهعملی، از جنسِ آن ع
 دست یا بخشیدن همه یا بخشی از بدهیِ اوست. مهلت دادن به بدهکار تنگ

 ».توانند هیچ سخنی را از اهللا پنهان کنند و نمی«؛ یعنی: 42نساء: )1(
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کاهد؛ زیرا  ست که این گذشت و بخشندگی، چیزي از مال و ثروت انسان نمی گفتنی
دقه هرگز از ثروت ص«یعنی:  )1(؛»َما َ�َقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َمالٍ «فرموده است:  پیامبر

 ي برکت است. ؛ بلکه مایه»کاهد انسان نمی
کار اباشد و براي بستن دست، واجب می باید دانست که مهلت دادن به افراد تنگ

 فرماید: دست خود را زیرفشار قرار دهد؛ زیرا اهللا متعال می روا نیست که بدهکار تنگ
 ]٢٨٠: البقرة[                            ﴾�ٖ َ�َ َميۡ  إَِ�ٰ  َ�َنِظَرةٌ  �ٖ ُعۡ�َ  ُذو َ�نَ  �ن﴿
 دست را تا زمانی که دستش باز شود، مهلت داد. باید تنگ  

البته مهلت دادن، با بخشیدن بدهی، تفاوت دارد؛ مهلت دادن، واجب است و 
باشد؛ زیرا بدهکار  بخشیدن بدهی، سنت. ناگفته پیداست که بخشیدنِ بدهی، برتر می

چنان بر  گرداند؛ اما مهلت دادن بدین معناست که بدهی، هم ش بري میا را از بدهی
ي بدهکار است و بستانکار فقط تا زمانی که دست بدهکارش باز شود، صبر  عهده

کنند،  ترسند و به بندگانش رحم نمی متأسفانه برخی از افرادي که از خدا نمیکند.  می
ها  اي دریافت طلب خود بر آنگیرند و بر دست خود، سخت می بر بدهکارانِ تنگ

ها را به زندان  دهند و با تنظیم شکایت، آن آورند و آنان را در تنگنا قرار می فشار می
ي خویش باشند، محروم  که در کنارِ خانواده ها را از این سان آن اندازند و بدین می
ودن دست ب ها، همه ظلم است. البته بر قاضی واجب است که اگر تهی کنند. این می

کارانش اجازه ندهد که به او ظلم  شخص یا ورشکستگی وي، ثابت شود، به بستان
دست بودنِ بدهکار، حقی نزدش  و تنگ» عسر«ها بگوید که با وجود  کنند؛ بلکه به آن
کند  باشد و اوست که در میان بندگانش حکم می م و داور میکَح ندارند؛ زیرا اهللا

 و همو فرموده است:
�ٖ َميۡ  إَِ�ٰ  َ�َنِظَرةٌ  �ٖ ُعۡ�َ  ُذو نَ �َ  �ن﴿   ]٢٨٠: البقرة[                            ﴾َ�َ

 دست را تا زمانی که دستش باز شود، مهلت داد. باید تنگ

گویند: برخی از بدهکاران  باره دلیل موجهی دارند؛ می برخی از قاضیان گاه در این
، از بازپرداخت »اعسار«دستی و  با ادعاي تنگ خرند، اما که کاالهایی را می رغم این به

روند؛ لذا اگر عدم اعسارِ کسی ثابت شود، ایرادي ندارد که  بدهی خویش، طفره می

 . [مترجم]561ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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قاضی براي چنین فردي، حکم زندان صادر کند یا او را مجبور سازد که نسبت به 
از اش را پرداخت نکرد، قاضی  اش اقدام نماید و اگر خود، بدهی پرداخت بدهی

هاي او، صدور  هاي وي، نسبت به پرداخت بدهی طریق تأمین اموال و فروش دارایی
تر بیان شد، فشار آوردن در طلب بستانکاري بر  گونه که پیش کند؛ ولی همان حکم می

 فرماید: باشد، روا نیست؛ زیرا اهللا متعال می دست می بدهکاري که تنگ
�ٖ َميۡ  َ�ٰ إِ  َ�َنِظَرةٌ  �ٖ ُعۡ�َ  ُذو َ�نَ  �ن﴿  ]٢٨٠: البقرة[                            ﴾َ�َ

 دست را تا زمانی که دستش باز شود، مهلت داد. باید تنگ

*** 

يب هر�رةَ  -١٣٨١
َ
اَل رسول اهللاقاَل  وعن أ

َ
ْ�َظَر ُمْعرِساً : «: ق

َ
ُ َمْن أ

َ
ْو َوَضَع هل

َ
ُه ، أ

َّ
، أَظل

َْت ِظلِّ َعرْ 
َ

هُ اُهللا يَوَم الِقَياَمِة حت
ُّ
[ترمذي، این حدیث را روایت  ».ِشِه يَوَم ال ِظلَّ إِال ِظل

 )1(باشد.] کرده و گفته است: حسن صحیح می
دستی مهلت دهد  هرکه به تنگ«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

اي  اش را ببخشد، اهللا متعال او را روز قیامت که هیچ سایه بدهی -همه یا بخشی از -یا
 ».دهد ي عرش خود جاي می ي او وجود ندارد، زیر سایه یهجز سا

أرَْجَح. أنَّ انلَّيِبَّ  وعن جابرٍ  -١٣٨٢
َ
ُ ف

َ
َوَزَن هل

َ
 )2([متفقٌ علیه] اْشرَتَى ِمْنُه بَِع�اً، ف

را براي  از او شتري خرید و بهاي آن روایت است که پیامبر جابراز  ترجمه:
 )3(وزن کرد و چیزي بر آن افزود.او 

يب َصْفَوان ُسو�ِْد بِن قيٍس  -١٣٨٣
َ
ْبُت أنَا َوَ�َْرَمُة الَعْبِديُّ بَّزاً ِمْن  وعن أ

َ
اَل: َجل

َ
ق

َجاءنا انلَّيِبُّ 
َ
َساَوَمَنا �رَسَاوِ�َل، َوِعْنِدي َوزَّاٌن يَِزُن بِاألْجِر، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  َهَجَر، ف

َ
َوزَّاِن:  ف

ْ
لِل

 .1052ش:  /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی6107صحیح الجامع، ش:  )1(
 ).1599، 715؛ و صحیح مسلم، ش: (2604صحیح بخاري، ش:  )2(
بیش از طال یا نقره را وزن کرد، ، پرداخت آنو براي  را سنجید یعنی: یعنی هنگامی که بهاي آن )3(

 . [مترجم]قیمتش را به او پرداخت نمود
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داود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته [روایت ابو ».زِْن وَأرِْجحْ «
 )1(است.]

ي  ي عبدي از منطقه گوید: من و مخرمه می سوید بن قیسابوصفوان،  ترجمه:
نزدمان آمد و از ما شلواري خرید؛  اي وارد کردیم. پیامبر پارچه "هجر"

مزد  -کرد و وزن می  ي قیمت کاال، طال یا نقره اندازه به -داري نزدم بود که حساب
بر قیمت چیزي [یعنی  )2(».تر بگیر وزن کن و بیش«به او فرمود:  گرفت؛ پیامبر می

 ام، بیفزا.] اي که خریده پارچه
 شرح

گیري در داد و  در باب فضیلت آسان /ست که نووي ي احادیثی مانده این، باقی
رده است؛ مهلت منشی در پرداخت و دریافت قیمت ذکر ک ستد، و بخشندگی و بزرگ

ست و  منشی اي از این بزرگ دست یا بخشیدنِ بدهیِ او، نمونه دادن به بدهکارِ تنگ
 -همه یا بخشی از -دستی مهلت دهد یا هرکه به تنگ: «فرموده است اهللا رسول
ي او وجود  اي جز سایه اش را ببخشد، اهللا متعال او را روز قیامت که هیچ سایه بدهی

 ».دهد عرش خود جاي میي  ندارد، زیر سایه
دست، بدین معناست که به او مهلت دهید تا دستش باز شود  مهلت دادن به تنگ

تر بیان شد، مهلت دادن به  گونه که پیش اش را پرداخت کند؛ همان و بتواند بدهی
اش را ببخشید؛  باشد و بهتر از آن، این است که بدهی دست، واجب می بدهکار تنگ

اش را تا زمانی  کند؛ ولی مهلت دادن، فقط ذمه ز او رفعِ ذمه میزیرا بخشیدن بدهی، ا
 اندازد. تأخیر می که دستش باز شود، به

سپس مؤلف دو حدیث آورده که در هر دو، از وزن کردن قیمت کاال و افزودن 
آمده است که  تصریح شده است؛ در حدیث جابر ،بر آن به سفارشِ خریدار

قتی قیمت آن را وزن کرد، چیزي بر آن افزود؛ زیرا در از او شتري خرید و و پیامبر

 .1805ش:  /؛ و صحیح ابن ماجه، از آلبانی3574صحیح الجامع، ش:  )1(
شد و براي پرداخت قیمت کاال، طال و نقره را وزن  معامالت در آن زمان، با طال و نقره انجام می )2(

که قیمت کاال را  احدهاي پولیِ رایج، واحدهایی از قبیل: رطل، اوقیه و امثالِ آن بود؛ تا اینکردند و و می
 صورت عددي، مثالً یک درهم یا یک دینار بپردازند. [مترجم] به
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آن زمان دریافت و پرداخت پول، به صورت وزنی بود، نه به صورت عددي؛ یعنی 
کردند؛  شد که آن را وزن می پول رایج که طال و نقره بود، بدین شکل مبادله می

رِ مبادالت پولی، به ت شد؛ اما بیش ي پول، به صورت عددي نیز انجام می اگرچه مبادله
َواٍق «گونه که در حدیث آمده است:  صورت وزنی بود؛ همان

َ
لَيَْس ِ�يَما ُدوَن مَخِْس أ

خالصه  ».تر از پنج اوقیه باشد، زکات، واجب نیست در مالی که کم«یعنی:  )1(؛»َصَدقَةٌ 
ز را وزن کرد و چیزي بر آن افزود؛ یعنی بیش ا قیمت شترِ جابر که پیامبر این

اش  پرداخت نمود. لذا شایسته است که انسان در پرداخت بدهی قیمتش را به جابر
خرد، کامل بدهد و اگر بر  کردي داشته باشد؛ یعنی قیمت کاالیی را که می چنین روي

 آن بیفزاید، بهتر است.
*** 

 .نقل از ابوسعید خدري ) به980، 979)؛ و مسلم، (1484، 1459، 1447، 1405صحیح بخاري، ش: ( )1(
                                           



 کتاب: علم -12

 باب: فضیلت علم، و فراگیريِ دانش و آموزشِ آن -241

 رماید:ف اهللا متعال می
  ]١١٤: طه[     ﴾١١٤ امٗ ِعلۡ  ِ� زِدۡ  رَّّبِ  َوقُل﴿
 و بگو: اي پروردگارم! بر دانشم بیفزا. 

 فرماید: و می
ِينَ ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل ﴿ ِينَ ٱوَ  لَُمونَ َ�عۡ  �َّ   ]٩: الزمر[       ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّ
 نند، برابرند؟دا دانند و کسانی که نمی بگو: آیا کسانی که می 

 فرماید: نین میچ هم
ُ ٱ فَعِ يَرۡ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ�  ْ وتُوا

ُ
  ]١١: املجادلة[       ﴾تٖ َدَرَ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

 اند، به درجات بزرگی باال ببرد. اهللا (جایگاه) مؤمنانتان و کسانی را که علم و دانش یافته 

 فرماید: و می

َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�ََّما﴿ ِ  ِمنۡ  �َّ ْ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه  ]  ٢٨: فاطر[                                         ﴾ُؤا
 ترسند. راستی تنها بندگان داناي اهللا از او می به

 شرح
را به فضیلت فراگیري علم و » ریاض الصالحین«بخشی از کتابش  /نووي
ست که  علم، دانشیاختصاص داده است. منظور از  خاطر اهللا موزش آن بهآدانش و 

در متون دینی به فضیلت و ثواب آن و نیز جایگاه صاحبانش تصریح شده و بیان 
دیگر: منظور  گردیده است که صاحبانِ چنین دانشی، وارثان پیامبران هستند؛ به عبارت

از علم، دانش دینی در عقیده و عمل است؛ نه علوم مربوط به دنیا از قبیل: حساب و 
ي آن و نیز  ست که دارنده ن. لذا منظور از علم، دانش شرعی یا دینیهندسه و امثال آ

 اند. چنین فراگیريِ آن اشتغال دارند، ستوده شده کسانی که به آموزش و هم
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علم، نوعی جهاد در راه اهللا متعال است و بلکه جهاد و سایر مسایل دینی، مبتنی 
درستی و  تواند عملی را به باشد؛ زیرا کسی که علم ندارد، نمی بر علم و دانش می

 فرماید: گونه که اهللا متعال می ها و احکام دینی انجام دهد؛ همان مطابق آموزه
ۡ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ ْ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۚ َكآ ِ�َنفُِروا ٓ  ُهمۡ ّمِنۡ  قَةٖ فِرۡ  ُ�ِّ  ِمن َ�َفرَ  َ� فَلَوۡ  فَّٗة ْ  �َِفةٞ َطا ُهوا ََتَفقَّ ِ�ّ 
ْ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ْ رََجُعوٓ  إَِذا َمُهمۡ وۡ قَ  َوِ�ُنِذُروا    ]١٢٢: التوبة[  ﴾١٢٢ َذُرونَ َ�ۡ  َلَعلَُّهمۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ا

باره رهسپار جهاد شوند. چرا از هر گروهی، تعدادي  یک جا و به  ي مؤمنان یک نباید همه
گاه  اند) در دینشان دانش بیاموزند و قومشان را آن کنند تا (آنان که به جهاد نرفته خروج نمی

 زدشان بازگشتند، بیم دهند تا (از مخالفت با فرمان االهی) بترسند؟که ن

و بلکه برتر از آن  ین را با جهاد در راه اهللا برابرسان اهللا متعال، تفقه در د بدین
ي  دهنده، روزه قرار داده است؛ زیرا جهاد مجاهد، نمازِ نمازگزار، زکات زکات

کند، بدون علم و دانش میسر و  نسان ادا میاي که ا گزار یا عمره دار، و حج حج روزه
که خوردن، آشامیدن، خوابیدن و بیدار شدنِ مسلمان، مبتنی بر  چنان ممکن نیست؛ هم

 رو پیامبر ست. از این علم و دانش است؛ لذا علم و دانش، پایه و اساس هر کاري
يِن  اهللاَمْن يُرِِد «فرمود:  ْهُه يِف ادلِّ ا ُ�َفقِّ هرکس که اهللا نسبت به او «یعنی:  )1(؛»بِِه َخْ�ً

 ».گرداند ي خیر نماید، فهم و بینش دینی، نصیبش می اراده
جو یا  کند با دانش هیچ فرقی میان مجاهدي که تفنگش را تمیز و آماده می

پردازد، وجود ندارد و تالش و کوشش هر  ها می آموزي که به پژوهش در کتاب دانش
رو  آید. از این شمار می به ریعت االهی براي بندگان اهللادو، جهاد در راه اهللا و بیان ش

آورده است تا بیان کند که علم و  دیگر یکدنبال  و علم را به دباب جها /مؤلف
اهللا علم را  باشد و حتی برخی از علما رحمهم دانش نیز همانند جهاد در راه اهللا می

این زمینه، با دقت و بازبینیِ ؛ البته صحیح، این است که در اند برتر از جهاد دانسته
گیري کنیم؛ زیرا براي برخی از مردم، جهاد در راه  جزئیات مسأله اظهار نظر و نتیجه

باشد و براي برخی دیگر، تحصیل علم. براي کسی که توانا، شجاع و دلیر  اهللا برتر می
از  هک ا براي کسیباشد؛ ام ي ضعیفی دارد، جهاد در راه اهللا بهتر می است و حافظه

 .نقل از معاویه به 1037)؛ و صحیح مسلم، ش: 7312، 3116، 71صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ست، تحصیل  اي قوي لحاظ جسمی، قوي نیست یا شجاعت ندارد، ولی داراي حافظه
چه استعداد کسی در هر دو زمینه برابر باشد، برخی از علما  و چنان .استعلم برتر 

ي مردم از جمله همسر و  اند؛ بدین دلیل که همه تحصیل علم را براي او برتر دانسته
گونه که  مرگ او از دانش وي استفاده ببرند؛ همانتوانند حتی پس از  فرزندانش می

شود؛ مگر در سه  میرد، عملش قطع می هنگامی که انسان می«فرموده است:  پیامبر
برند یا فرزند صالحی که  ي جاري، یا علمی که دیگران از آن نفع می مورد: صدقه

ا به علم و دانش ه ي مردم، اعم از پیامبران و سایر انسان همه )1(».کند برایش دعا می

 ِ� زِدۡ  رَّّبِ  َوقُل﴿که بگوید:  هللا متعال به پیامبرش فرمان دادرو ا نیاز دارند؛ از این
 فرماید: که می چنان ؛»پروردگارا! بر دانشم بیفزا«نی: ؛ یع﴾امٗ ِعلۡ 

ِ  َجۡل َ�عۡ  َوَ� ﴿ ن لِ َ�بۡ  ِمن َءانِ ُقرۡ لۡ ٱب
َ
     ﴾١١٤امٗ ِعلۡ  ِ� دۡ زِ  رَّّبِ  َوُقل ۥۖ ُيهُ وَحۡ  َك إَِ�ۡ  َ�ٰٓ ُ�قۡ  أ

  ]١١٤: طه[ 
که وحی قرآن بر تو پایان یابد، در تالوتش شتاب مکن و بگو: اي پروردگارم! بر  پیش از آن
 دانشم بیفزا.

که به علم و دانش نیازمند بودند، نیاز داشتند که بر علم  پیامبران، عالوه بر این لذا
ها بیفزاید؛ پس  ستند که بر علم و دانشِ آنخوا ها افزوده شود؛ لذا از اهللا می و دانشِ آن

مانَد. از  ها به علم و دانش باقی نمی زنی بر سرِ نیازِ سایر انسان دیگر جایی براي چانه
رو شایسته است که انسان، همواره از اهللا متعال بخواهد که بر علم و دانشِ او  این

اید از اسباب و وسایل کسب بیفزاید؛ البته گذشته از دعا و درخواست از اهللا متعال، ب
دور است  علم استفاده کند؛ لذا دعا و درخواست بدون تالش و کوشش، از حکمت به

چیزي  فرزند بخواهد! لذا وقتی از اهللا مانَد که یک مجرد، از خداوند و به این می
را فراهم سازید؛ زیرا اهللا متعال حکیم است  هاي آن کنید، اسباب و زمینه درخواست می

براي هر چیزي، سببی قرار داده است؛ این فرمان االهی به پیامبرش که فرمود:  و

گر فضیلت علم و دانش است؛ به پیامبرش فرمان نداد که  بیان، ﴾امٗ ِعلۡ  ِ� زِدۡ  رَّّبِ  َوقُل﴿

 . (مترجم)]956ي  ؛ [ر.ك: حدیث شمارهنقل از ابوهریره به 1631صحیح مسلم، ش:  )1(
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این، در ». بگو: پروردگارا! بر دانشم بیفزا«درخواست مال و ثروت کند؛ بلکه فرمود: 
 ي دنیا به پیامبرش فرمود: درباره ست که حالی

نَّ  َوَ� ﴿ زۡ  ۦٓ بِهِ  َناَمتَّعۡ  َما إَِ�ٰ  َك نَيۡ َ�يۡ  َ�ُمدَّ
َ
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َرةَ زَهۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اجٗ َ�ٰ أ  تَِنُهمۡ ِ�َفۡ  َيا�ُّ

�ۡ  َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  ُق َورِزۡ  �ِيهِ� 
َ
   ]١٣١: طه[   ﴾١٣١ َ�ٰ َو�

ایم تا آنان را بیازماییم، چشم  مند ساخته ن بهرهبه زینت زندگی دنیا که برخی از کافران را از آ
 مدوز. و روزيِ پروردگارت، بهتر و ماندگارتر است.

خواهم که بر ما منت نهد و علم و دانش سودمند، و کار نیک و  از اهللا متعال می
 سوي خویش توأم با بصیرت و آگاهی، نصیبمان بگرداند. شایسته و دعوت حکیمانه به

*** 
ِينَ ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل ﴿ ِينَ ٱوَ  لَُمونَ َ�عۡ  �َّ   ]٩: الزمر[       ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّ
 دانند، برابرند؟ دانند و کسانی که نمی بگو: آیا کسانی که می 

 فرماید: چنین می هم
ُ ٱ فَعِ يَرۡ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ�  ْ وتُوا

ُ
 ]١١: جادلةامل[       ﴾تٖ َدَرَ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

 شرح
تر بیان شد که علم و دانشی که مورد ستایش قرار گرفته است و اجر و ثواب  پیش

هاي پایه از قبیل: صرف و نحو و امثال  ست که شامل دانش ویژه دارد، همان دانش دینی
اند:  ست و علما گفته ي براي فراگیري علوم دینیا شود؛ زیرا پایه و وسیله آن نیز می

 ات، داراي همان احکامی هستند که مقاصد مصالح شرعی دارند.وسایل و مقدم
باشد و فراگیريِ  شود: بخشی که فرض عین می علم شرعی به دو بخش تقسیم می

باشد که اگر شماري  است؛ و بخش دیگر، فرض کفایه می واجبآن بر هر انسانی 
ي هم رخش دیگشود. ب ي دیگران ساقط می را فرا بگیرند، این وظیفه از عهده کافی آن

گروهی باشد؛ یعنی اگر  اي از بخش دوم است و سنت می وجود دارد که شاخه
ي کافی، فرض کفایه را انجام دهند، فراگیري آن بخش که فرض  تعداد و اندازه به

 گیرد. سنت قرار میحد کفایه است، براي دیگران، در 
همان اما بخشی از علوم دینی که فراگیري آن بر همه فرض عین است، 

ست که انسان در انجام واجبات دینیِ خود به آن نیاز دارد؛ مانند مسایل  مواردي
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چه با توحید منافات دارد یا شناخت انواع شرك کوچک و  مربوط به علم توحید و آن
بزرگ، و خفی (پنهان) و جلی (آشکار) که با توحید، در تناقض است؛ زیرا بر هر 

ي  هژچه که وی را بشناسد و اهللا متعال را در آن انسانی واجب است که توحید اهللا
بدیل بداند. فراگیري نماز نیز بر همگان، واجب است؛ زیرا تا  اوست، یگانه و بی

باشد و از او ساقط  که عقل انسان سرِ جایش باشد، نماز بر او فرض می زمانی
حکام مربوط رو انسان باید روش درست نماز خواندن را بیاموزد و ا شود؛ از این نمی

بگیرد تا عبادتش، آگاهانه و بر مبناي بصیرت و  به آن، از جمله احکام طهارت را فرا
دانش باشد. فراگیري احکام زکات، تنها بر افراد ثروتمند واجب است؛ یعنی باید 

قدر  گیرد و نصاب زکات و نیز مقدارِ آن چه بدانند که زکات به چه اموالی تعلق می
حقّ زکات هستند؟ فراگرفتن احکام روزه بر همه واجب است است و چه کسانی مست

شکند و چه چیزهایی روزه را  و هر انسانی باید بداند که چه چیزهایی روزه را می
گرداند؛ ولی فراگیري احکام حج، تنها بر کسانی واجب است که تواناییِ  ناقص می

 هاي دینی باشد. زهرفتن به حج را دارند تا حجشان، آگاهانه و مطابق احکام و آمو
چه از احکام دینی را که بر آنان واجب است، فرا  متأسفانه بسیاري از مردم آن

شوند که  افتند و حتی مرتکب کارهایی می بسا در رنج و زحمت می گیرند و چه نمی
ویژه در حج. بسیارند کسانی که پیرامون احکام حج  گرداند؛ به عبادتشان را باطل می

اند که خللی جدي در حجشان  شود که مرتکب اعمالی شده ه میپرسند و مشاهد می
ایجاد شده است؛ زیرا پیش از انجام مناسک، اطالعات و دانش کافی در این زمینه، 

اند. فراگیري احکام معامله نیز بر همگان واجب نیست؛ بلکه بر کسی که  کسب نکرده
اموزد و بداند که انجام خواهد تجارت کند، واجب است که احکام داد و ستد را بی می

چه معامالتی ممنوع است و چه معامالتی، شرعی هستند تا تجارتش مطابق احکام 
 شرعی باشد.

 لذا روشن شد که علم شرعی بر دو گونه است:
 فرض عین؛ -1
 کفایه. فرض -2
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البته اگر فرض کفایه انجام شود، مستحب است که افزون بر آن، انسان براي حفظ 
قصد خدمت و فایده رساندن به مردم، از  و به ییِ بندگان اهللاشریعت االهی و راهنما

 پژوهش در علوم دینی و تحصیلِ علم، از پا ننشیند.
 فرماید: هیچ شرافتی باالتر از علم نیست؛ زیرا اهللا متعال به پیامبرش می

ِ  َجۡل َ�عۡ  َوَ� ﴿ ن لِ َ�بۡ  ِمن َءانِ ُقرۡ لۡ ٱب
َ
     ﴾١١٤امٗ ِعلۡ  ِ� زِدۡ  رَّّبِ  َوُقل ۥۖ ُيهُ وَحۡ  َك إَِ�ۡ  َ�ٰٓ ُ�قۡ  أ

  ]١١٤: طه[ 
که وحی قرآن بر تو پایان یابد، در تالوتش شتاب مکن و بگو: اي پروردگارم! بر  پیش از آن
 دانشم بیفزا.

تري  دهد که درخواست علم و دانش بیش فرمان می اهللا پروردگارمان به رسول
گر  ِش او افزوده شود و این، بیاننیاز داشت که بر علم و دان اهللا نماید؛ یعنی رسول

درخواست افزایش مال و ثروت  باشد؛ آن بزرگوار ارزش و اهمیت علم و دانش می
نخواست که زنان و  چنین از اهللا نکرد و چنین فرمانی هم به او داده نشد؛ هم

 تري داشته باشد؛ بلکه اهللا متعال به او فرمود: فرزندانِ بیش
نَّ  َوَ� ﴿ زۡ  ۦٓ بِهِ  َناَمتَّعۡ  َما إَِ�ٰ  َك يۡ نَ َ�يۡ  َ�ُمدَّ

َ
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َرةَ زَهۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اجٗ َ�ٰ أ  تَِنُهمۡ ِ�َفۡ  َيا�ُّ

�ۡ  َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  ُق َورِزۡ  �ِيهِ� 
َ
   ]١٣١: طه[   ﴾١٣١ َ�ٰ َو�

ایم تا آنان را بیازماییم، چشم  مند ساخته به زینت زندگی دنیا که برخی از کافران را از آن بهره
 وز. و روزيِ پروردگارت، بهتر و ماندگارتر است.مد

ست  ي االهی کند، این فرموده یکی از آیاتی که بر فضیلت و ارزش علم داللت می
 که:

ِينَ ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل ﴿ ِينَ ٱوَ  لَُمونَ َ�عۡ  �َّ   ]٩: الزمر[       ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّ
 نند، برابرند؟دا دانند و کسانی که نمی بگو: آیا کسانی که می 

دانند، با هم برابر نیستند  که نمی دانند و آنان که می یقین آنان پاسخ، روشن است؛ به
پذیرد  ست؛ یعنی سرشت انسان نمی اقتضاي سرشت بشري، چنین چیزي منتفی و به

داند؛ اهللا متعال این موضوع را  تراز کسی باشد که نمی سان و هم که فرد دانا هم
برانگیز باشد و با توجه  ري مطرح فرمود تا این موضوع چالشصورت پرسش انکا به

دانند و کسانی که  گوید: کسانی که می کس نمی تري به آن نگاه شود؛ یعنی هیچ بیش
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گوید؛ حتی در امور دنیوي نیز چنین  کس چنین چیزي نمی دانند، برابرند. هیچ نمی
 امري، محال و غیرممکن است.

 فرماید: چنین می هم
ُ ٱ عِ فَ يَرۡ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ�  ْ وتُوا

ُ
 ]١١: املجادلة[       ﴾تٖ َدَرَ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

 اند، به درجات بزرگی باال ببرد. اهللا (جایگاه) مؤمنانتان و کسانی را که علم و دانش یافته

 کنیم: اتفاق مرور می باشد. تمام این آیه را به ت علم میلگر فضی این هم بیان
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  لَُ�مۡ  �ِيَل  إَِذا ا ُحوا ۡ ٱ ِ�  َ�َفسَّ ْ فۡ ٱفَ  لِِس َمَ�ٰ ل  َسحِ َ�فۡ  َسُحوا

ُ ٱ ْ ٱ �ِيَل  �َذا لَُ�ۡمۖ  �َّ وا ْ ٱفَ  �ُ�ُ وا ُ ٱ فَعِ يَرۡ  �ُ�ُ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 أ

ُ ٱوَ  ٖت� َدَرَ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ    ]١١: املجادلة[          ﴾١١ َخبِ�ٞ  َمُلونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
اي مؤمنان! هرگاه به شما گفته شود: در مجالس (براي نشستن دیگران) جا باز کنید، پس جا 
باز نمایید تا اهللا (بهشت و رحمتش را) برایتان فراخ گرداند؛ و چون به شما گفته شود: 

اند، به   (جایگاه) مؤمنانتان و کسانی را که علم و دانش یافتهدرنگ برخیزید تا اهللا برخیزید، بی
 درجات بزرگی باال ببرد. و اهللا به کردارتان آگاه است.

لذا وقتی کسی وارد مجلسی شد و همه جا پر بود، حاضران باید برایش جا باز 
هم در امورشان، گشایش و آسانی فراکنند؛ و اگر برایش جا باز نمایند، اهللا متعال 

ي هر عملی، از جنس آن عمل است و هرکس با برادر  سازد؛ زیرا پاداش و نتیجه می
 گونه خواهد بود. مسلمانش چنین رفتاري داشته باشد، تعامل اهللا متعال نیز با او همین

گیرد و اگر مشکلِ مسلمانی را  دستی آسان بگیرید، اهللا بر شما آسان می لذا اگر بر تنگ
کیش خود  گرداند و اگر به هم یامت، مشکالت شما را برطرف میحل کنید، اهللا روز ق

تواند  آید که انسان می کند. از این آیه چنین برمی به شما کمک می کمک نمایید، اهللا
به جماعتی که با او هستند، بگوید: جا باز کنید؛ یا برخیزید؛ یا کارِ شما تمام شد؛ 

باره،  ایرادي ندارد و شرم و حیا در این هایی بفرمایید بیرون. لذا گفتنِ چنین عبارت
مدت  کند که انسان در حد امکان، نزد دیگران، طوالنی مورد است. ادب حکم می بی

تواند، نشستن خود در نزد دیگران را کوتاه بگرداند تا اسباب  ننشیند؛ بلکه تا می
است  که مطمئن باشد که طرف مقابل از این بابت خرسند زحمتشان نشود؛ مگر این
نشینی  چنان نزد او بنشیند؛ و گرنه، اصل بر این است که هم یا دوست دارد که وي، هم

بسا گرفتار باشند یا بخواهند به کار خویش  با مردم را طوالنی نگردانید؛ زیرا چه
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که از شما بخواهند که برخیزید، باز دارد؛ اگرچه  برسند و شرم و حیا، آنان را از این
نشینان پیامبرش  به هم ادبی هم نیست؛ زیرا اهللا ي ندارد و بیگفتنش، هیچ ایراد

یا با نشستن  را نگیرند دستور داد که پس از صرف غذا، برخیزند و وقت پیامبر
 فرماید: که می ؛ چنانطوالنی در نزدش، او را نیازارند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  �َِّ�ِّ ٱ ُ�ُيوَت  ُخلُوا ن إِ�َّ

َ
 َ�ۡ�َ  َطَعا�ٍ  إَِ�ٰ  لَُ�مۡ  َذنَ يُؤۡ  أ

ٰ  ِظرِ�نَ َ�ٰ  ْ دۡ ٱفَ  ُدِ�يُتمۡ  إَِذا ِ�نۡ َوَ�ٰ  هُ إِنَٮ ْ ٱفَ  ُتمۡ َطعِمۡ  فَإَِذا ُخلُوا وا  نِِس�َ  ٔۡ َ� ُمسۡ  َوَ�  نتَِ�ُ
ٰ  إِنَّ  ِ�َِديٍث�  ُ ٱوَ  ِمنُ�ۡمۖ  ۦَتۡ�ِ فَيَسۡ  �َِّ�َّ ٱ ذِييُؤۡ  َ�نَ  لُِ�مۡ َ�  ِمنَ  ۦۡ�ِ تَ �َسۡ  َ�  �َّ

  ]٥٣:  األحزاب[  ﴾قِّ �َۡ ٱ
که براي (صرف) خوراکی به شما اجازه داده  هاي پیامبر نشوید مگر آن اي مؤمنان! وارد خانه 

گاه که دعوت شدید، وارد شوید و چون  که منتظر آماده شدن غذا باشید؛ ولی آن آن شود؛ بی
دهد و از شما  کار، پیامبر را آزار می غذا خوردید، پراکنده گردید و سرگرم گفتگو نشوید. این

 کند. و اهللا از بیان حقیقت شرم ندارد. شرم می

ي شما را زد و در را به رویش باز کردید و گفتید که اآلن  لذا اگر کسی دربِ خانه
 فرماید: فرصت نشستن ندارم، هیچ ایرادي در این کار نیست؛ زیرا اهللا متعال می

ْ ِجعُ رۡ ٱ َلُ�مُ  �ِيَل  �ن﴿ ْۖ رۡ ٱفَ  وا زۡ  ُهوَ  ِجُعوا
َ
 ] ٢٨:  النور[ ﴾لَُ�مۡ  َ�ٰ أ

ي ورود ندادند)، پس بازگردید که این براي شما  و اگر به شما گفته شد: بازگردید (و اجازه 
 تر است. پاکیزه

یا از اجازه ندادن شرم مکن؛ و تو که » برگرد«خانه! از گفتنِ  تو اي صاحب
ي ورود ندادند یا به تو گفتند که برگرد،  و اجازهاي! اگر به ت ي ورود خواسته اجازه

تواند پذیراي کسی  بسا انسان ضرورت یا شرایطی دارد که نمی ناراحت نشو؛ زیرا چه
خانه را در تنگنا قرار دهید؛ چراکه  باشد. لذا نباید براي ورود، پافشاري کنید یا صاحب

ي اهللا متعال براي  فرموده خانه عمل کنید و برگردید، این به ي صاحب اگر به خواسته

زۡ  ُهوَ ﴿تر است:  هاي شما پاکیزه دل
َ
 .﴾لَُ�مۡ  َ�ٰ أ

 فرماید: اهللا متعال می
ُ ٱ فَعِ يَرۡ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ�  ْ وتُوا

ُ
  ]١١: املجادلة[ ﴾تٖ َدَرَ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

 اند، به درجات بزرگی باال ببرد. تهاهللا (جایگاه) مؤمنانتان و کسانی را که علم و دانش یاف 
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ي  ي این درجات را بیان نفرمود؛ زیرا جایگاه و درجه البته اهللا متعال، حد و اندازه
تر و  و علمش بیش تر انسان، به ایمان و علمِ او بستگی دارد؛ هرچه ایمانش قوي

تر خودش از آن نفع ببرد و هم دیگران، درجه و جایگاهش باالو هم  سودمندتر باشد
خواهد بود؛ لذا چه شایسته است که ایمان خویش را تقویت کنیم و بر دانش خود 

توانیم براي نشر و گسترش این علوم سودمند، بکوشیم تا در شمارِ  بیفزاییم و تا می
 افزاید. متعال بر درجه و جایگاهشان می کسانی قرار گیریم که اهللا

*** 
 فرماید: اهللا متعال می

َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�ََّما﴿ ِ  ِمنۡ  �َّ ْ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه   ]٢٨: فاطر[  ﴾ُؤا
 ترسند. راستی تنها بندگان داناي اهللا از او می به 

اَل رسول اهللا وعن معاو�ةَ  -١٣٨٤
َ
اَل: ق

َ
ينِ : «ق ْهُه يف ادلِّ  ».َمْن يُرِِد اُهللا بِِه َخْ�اً ُ�َفقِّ

 )1([متفقٌ علیه]
ي  هرکس که اهللا نسبت به او اراده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می معاویه ترجمه:

 ».گرداند خیر نماید، فهم و بینش دینی، نصیبش می
 شرح

ي این بخش در فضیلت  در ادامه /ست که امام نووي این، یکی دیگر از آیاتی
ي سه آیه سخن گفتیم و اینک به شرح و  تر درباره علم و دانش آورده است؛ پیش

 باشد؛ اهللا ن باب میي مذکور در ای ه چهارمین آیهزیم کپردا توضیح این آیه می
 فرماید: می

َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�ََّما﴿ ِ  ِمنۡ  �َّ ْ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه  ]٢٨: فاطر[       ﴾ُؤا
 ترسند. راستی تنها بندگان داناي اهللا از او می به

داشت همراه  ست که با تعظیم و بزرگ خشیت که در این آیه آمده، همان ترسی
ي  در واژه ترس ، نسبت به مفهوم»خشیت«ي  د. لذا مفهوم ترس در واژهباش می

شود؛ اما هر  تر است؛ یعنی: هر خشیتی، خوف یا ترس محسوب می خاص» خوف«
ترسد، اما این  رو انسان از شیر می آید؛ از این شمار نمی خوف یا ترسی، خشیت به

 1037)؛ و صحیح مسلم، ش: 3116، 71صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ترسد و هم او را  هم می کند. انسان از اهللا بدین معنا نیست که شیر را تعظیم می
» ترسو«لذا اگر انسان از چیزي بترسد، به او کند.  دارد و تعظیمش می بزرگ می

جا که این ترس، همان خشیت  ترسد، از آن گویند؛ ولی کسی که از اهللا متعال می می
 فرماید: اهللا متعال مینامند.  می» ترسا«باشد، چنین انسانی را  است و با تعظیم همراه می

ْ َ�ۡ  فََ� ﴿   ]٤٤: دة املائ[  ﴾نِ َشوۡ خۡ ٱوَ  �َّاَس ٱ َشُوا
 پس، از مردم نترسید و از من بیم داشته باشید 

یان و اهل خشیت، همان علما اسد؟ ترراستی ترسایان چه کسانی هستن ولی به
ها و صفات و افعال االهی و نیز به احکامش علم و  که نسبت به اهللا و نام هستند؛ آنان

ند و ن شرعی و تقدیريِ پروردگار آگاههاي االهی در قوانی د و از حکمتدانش دارن
باشد و هیچ عیب و نقصی در  نقص می از هر جهت، کامل و بی دانند که اهللا می

خشیت دارند؛ یعنی ضمن  رو از اهللا افعال و احکام االهی وجود ندارد؛ از این
گر فضیلت علم و دانش است و  بیان کنند. این، ترسند، او را تعظیم می که از او می این

باشد و انسانی  دهد که یکی از اسباب و عوامل خداترسی، علم و دانش می نشان می
پرهیزد و اگر مرتکب گناه و معصیت شود،  بیم داشته باشد، از گناهان می که از اهللا

که از  کند؛ زیرا ترس و خشیت االهی در دلِ اوست و ضمن این توبه و استغفار می
 نماید. بیم دارد، او را تعظیم می اهللا

باره ذکر کرده است؛ از جمله حدیثی بدین  احادیثی در این /سپس مؤلف
ي  هرکس که اهللا نسبت به او اراده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می مضمون که معاویه

 ».گرداند خیر نماید، فهم و بینش دینی، نصیبش می
فرماید؛ البته  د، نیک یا بد، اراده مینسبت به بندگانش هرچه بخواه اهللا
اش، شر  ست؛ هرچند مقتضاي اراده اش خیر و نیکی ي االهی، همه ست که اراده گفتنی

تقدیرش، خیر  ي تقدیر االهی خیر است و در مقتضاي یا بد و ناگوار باشد؛ زیرا همه
ست،  نیکیي االهی را که سراسر خیر و  و شر وجود دارد. به عبارت دیگر: باید اراده

ست و هم شر و بدي؛  اش بدانیم که در آن، هم خیر و نیکی متفاوت از مقتضاي اراده
ي االهی، جزو افعال اوست و به هیچ عنوان در افعال االهی، شر و بدي  زیرا اراده

اراده و تفاوت جاست که باید به تفاوت فعل و مفعول و نیز  وجود ندارد. [این
ت ظرف است؛ در قلبِ هرکس یت مردم، مانند حکایحکا مقتضايِ آن] توجه کنیم.
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گرداند  خیر و نیکی وجود داشته باشد، اهللا متعال او را به انجام کارهاي نیک موفق می
گذارد و به او توفیق  و هرکه در قلبش شرارت و بدي باشد، اهللا متعال او را تنها می

 فرماید: می دهد. اهللا نیکی نمی
ا﴿ ْ َزاُغوٓ  فَلَمَّ زَ  ا

َ
ُ ٱ اغَ أ   ]٥: الصف[  ﴾قُلُوَ�ُهمۡ  �َّ

 هایشان را منحرف کرد. و چون منحرف شدند، اهللا، دل 

روي  که آنان، خودشان ابتدا کج ، مگر اینهایشان را منحرف نکرد دل یعنی اهللا
کردند و خواهان شرارت و انحراف بودند؛ لذا توفیق کارهاي نیک نیافتند. کسی که 

سوي خیر و نیکی رهنمون  او را به داشته باشد، اهللا در قلبش آهنگ خیر و نیکی
و  گرداند اي را بخواهد، علم و بینش دینی نصیبش می خیر بنده شود و چون اهللا می
کند. لذا شایسته است  تر کسی عنایت می دهد که به کم قدر از علوم شرعی به او می آن

ازد؛ زیرا اهللا متعال براي که انسان با ذوق و شوق فراوان به تحصیل علوم دینی بپرد
تحقق هر چیزي، اسبابی نهاده است و اسباب کسب علم، تالش و کوشش در راه 

باشد و صرفا فراگیري نظريِ  تحصیل دانش است؛ البته فقه، از علم و دانش، فراتر می
ي عملی نیز، حایز اهمیت است و فقه و فهم دینی، به  علوم دینی نیست؛ بلکه جنبه

سیرت نسبت به  رو گذشتگان نیک باشد؛ از این علم توأم با عمل میمعناي داشتن 
 ؛اند عمل، و اندك بودن فقها (=علماي عامل) هشدار داده فراوانی علمايِ اسمی و بی

عمل (که فهم و بینش دقیق  گاه که علمايِ بی آن«فرموده است:  مسعود که ابن چنان
ینش دقیق دینی دارند، اندك باشند، ندارند،) زیاد شوند و علماي عاملی که فهم و ب

ي علوم  لذا کسی که دانش و اطالعاتی در زمینه »چه حال و روزِ بدي خواهید داشت!
ترین  آید؛ اگرچه بزرگ شمار نمی دینی داشته باشد، اما به آن عمل نکند، فقیه به

هاي فقهی را حفظ داشته باشد و متون فقهی و علمی را درك کند؛ چنین  کتاب
آید، نه فقیه یا عالم راستین. فقیه و عالمِ  خوان یا خواننده به شمار می کتاب شخصی،

هاي خویش  گیرد و سپس به آموخته ست که ابتدا علم و دانش فرا می راستین، کسی
 �َكثِ�ٗ  َقهُ َ�فۡ  َما ُب ُشَعيۡ َ�ٰ ﴿به آن بزرگوار گفتند: کند؛ از این رو قوم شعیب عمل می

ا ها از خیر  ؛ زیرا آن»فهمیم نمیاي شعیب! بسیاري از سخنانت را «نی: ؛ یع ﴾َ�ُقوُل  ّمِمَّ
دانست که در قلب خویش، قصد شنیدن  می و نیکی محروم شده بودند و چون اهللا
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و فهمیدن حقیقت را ندارند، آنان را از این خیر بزرگ محروم گردانید. لذا مشتاق 
نسبت به  ار گیرید که اهللاي کسانی قر کسب علم و عمل به آن باشید تا در جرگه

ي خیر فرموده است. امید است که اهللا متعال، ما را جزو کسانی قرار دهد که  آنان اراده
پردازند و ضمن فراگیريِ علوم دینی، در  اندوزي در دین االهی می به تفقه و دانش

برند و  سان هم خودشان از علون دینی بهره می کوشند و بدین نشر و گسترشِ آن می
 رسانند. هم به دیگران فایده می

*** 

نََتْ�: رَُجٌل آتَاهُ : «اهللاقال: قاَل رسوُل  وعن ابِن مسعودٍ  -١٣٨٥
َ
 يِف اث

َّ
ال َحَسَد إِال

. ورَُجٌل آتَاه  اهللا تِِه يف احَلقِّ
َ
َطُه ىلع َهلك

َّ
َسل

َ
ُمَها اهللاَماالً، ف

ِّ
هو يَقيِض بِها َو�َُعل

ُ
َمَة ف

ْ
ِك

ْ
 ».احل

 )1([متفقٌ علیه]
رشک بردن (غبطه خوردن) «فرمود:  اهللا گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:

فقط در دو مورد، درست است: شخصی که اهللا به او مالی داده و به او همت خرج 
را عنایت نموده است؛ و شخصی که اهللا به او حکمت و معارف  درستکردن در راه 

 ».دهد آموزش می -به دیگران نیز -د و کن کم و عمل میبه آن، ح و اواست دینی داده 
 شرح

در باب فضیلت علم، حدیثی بدین  پس از ذکر حدیث معاویه /امام نووي
رشک بردن (غبطه «فرمود:  اهللا گوید: رسول می مسعود مضمون آورده است که ابن

و  یم حسادتیکی از مفاه رشک بردن،...». خوردن) فقط در دو مورد، درست است
به دیگري داده است، ناراحت باشد؛  از بابت نعمتی که اهللاکه انسان  بدین معناست

ت بخشیده است؛ لذا آرزو ورشد که اهللا متعال به کسی مال و ثمثالً برایش ناگوار با
کند و بگوید: اي کاش فالنی، چنین ثروتی نداشت! این، یعنی حسادت، و حرام 

انسان آرزو کند که اي کاش کسی علمی داشته باشد و مثال: عنوان  است؛ یا به
شخص این تخصص یا دانش را نداشت! این، حسادت است و یکی از گناهان  فالن

 آید. شمار می کبیره به

 آمده است. 576و  549شماره  تر به ؛ این حدیث پیش816؛ و صحیح مسلم، ش: 73صحیح بخاري، ش:  )1(
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ي آنان  گونه که اهللا متعال درباره هاي یهودیان است؛ همان حسادت، یکی از ویژگی
 فرماید: می

مۡ ﴿
َ
ٰ  �َّاَس ٱ ُسُدونَ َ�ۡ  أ َ�َ  ٓ ٰ  َما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ   ]٥٤:  النساء[  ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ

 ورزند؟! رَمش به آنان بخشیده است، حسد میکَیا به آنان که اهللا از فضل و   

 فرماید: ي یهودیان می چنین درباره هم
هۡ  ّمِنۡ  َكثِ�ٞ  َودَّ ﴿

َ
اًرا نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  يَُردُّونَُ�م لَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ  ّمِنۡ  اَحَسدٗ  ُكفَّ

نُفِسِهم ِعندِ 
َ
َ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  أ   ]١٠٩: البقرة[ ﴾قُّ �َۡ ٱ لَُهمُ  تَبَ�َّ

بسیاري از اهل کتاب، به سبب حسادتی که در وجودشان ریشه کرده، دوست دارند شما را  
 اید، به کفر بازگردانند؛ هرچند حق و حقیقت برایشان روشن شده است!که ایمان آورده

باشد؛ یعنی انسان به  دن، همان غبطه خوردن میاما نوعِ دیگرِ حسادت یا رشک بر
به او نعمتی چون مال و ثروت، یا پست و مقام یا فرزند داده است،  کسی که اهللا

مردم به ». ماشاءاهللا؛ خداوند به فالنی چنین نعمتی داده است«غبطه بخورد و بگوید: 
خورند؛ اما  یبه آنان داده است، غبطه م هایی که اهللا ي نعمت درباره دیگر یک

باشد: نخست: در علم و دانشِ  ي درست، و حقیقی فقط در دو مورد می غبطه
اهللا متعال به شخصی، حکمت و دانشِ دینی : «اهللا ي رسول سودمند؛ یعنی به فرموده

را به دیگران نیز آموزش  شخص مطابق آن، حکم و عمل نماید و آن داده باشد و آن
ن به چنین شخصی رشک برد؛ زیرا علم و دانش، از هر توا ؛ در چنین موردي، می»دهد

نوع مال و ثروتی سودمندتر است و در میان کارهاي شایسته نیز سودمندترین عمل، 
شود، مگر در سه مورد که  میرد، عملش قطع می که می آید؛ زیرا انسان همین شمار می به

زمانی که مردم از دانشِ برند؛ لذا تا  ست که دیگران از آن نفع می از آن جمله: دانشی
رسد. هرچه دانش خود را در اختیار دیگران بگذاري،  او استفاده کنند، ثوابش به او می

ترین عوامل ماندگاريِ علم و دانش و تثبیت آن  شود؛ لذا یکی از مهم بر آن افزوده می
ن آ عال،سان اهللا مت را به دیگران آموزش دهد و بدین در حافظه، این است که انسان آن

افزاید؛ زیرا اگر انسان  گرداند و بر علم و دانش انسان می را در ذهن انسان ماندگار می
. البته ناگفته نماند که براي کند به فکر کمک به دیگران باشد، اهللا متعال به او کمک می

قدم شوید که شایستگی و آمادگی کافی داشته باشید؛  آموزش دیگران، تنها زمانی پیش
بسا ندانسته و  پردازد، چه بدون شایستگی یا آمادگی کافی، به تدریس می زیرا کسی که
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که در برابر مردم، شرمنده شود  از روي ناآگاهی، سخنان باطل و نادرست بگوید یا این
هایشان درمانده گردد. کسب علم و دانش،مانند  گویی به پرسش و از پاسخ

زحمت نیست و  سب علم بیاندوزي، زحمت فراوانی ندارد؛ درست است که ک ثروت
سر ندارد و الزم   اندوزي درد اندوزي تالش کرد، اما همانند ثروت باید براي دانش

دار و  روت، به خزانه و حسابگونه که براي کسب مال و ث نیست که انسان آن
ي علم و دانش، قلبِ  رسی نیاز دارد، به چنین چیزهایی نیاز داشته باشد؛ خزانهحساب

و رو انسان همیشه در این فکر  لبِ انسان، همیشه با اوست؛ از اینانسان است و ق
باره  برد بزند یا مبادا پولش به یک صندوقش دستخیال نیست که مبادا دزد به گاو

را در اختیار دیگران  بسوزد؛ بلکه علم انسان، در قلبش محفوظ است و هرچه آن
 شود. تر می بگذارد، ماندگارتر و محفوظ

علم و دانش، بزرگ ترین نعمت االهی پس از اسالم و ایمان است  که خالصه این
 شود. اي داده می که به بنده

و اما دومین کسی که رشک بردن به او یا غبطه خوردن به عملش، درست و 
اهللا متعال به او مال و ثروت داده و به او همت خرج کردن «ست که:  جاست، کسی به

لذا رشک بردن به کسی که ثروتش را در راه  ».در راه درست را عنایت نموده است
کند، جایز است؛ ما به چنین کسی از آن جهت رشک  درست و پسندیده خرج می

کند؛ نه از این بابت که ثروت  بریم که او، ثروتش را در راه درست خرج می می
بریم؛ بلکه برایش  گاه به ثروتمند بخیل یا خسیس رشک نمی . لذا هیچفراوانی دارد

همه ثروت، جواب پس دهد  خاطر این چاره روز قیامت باید به گوییم: بی سفیم و میمتأ
گونه خرج کرده است؟! اما  دست آورده و در چه راهی و چه را از چه راهی به نآکه 

بر او رشک اگر ثروتمندي، مال و ثروت خود را در راه درست و پسندیده خرج کند، 
به کسی که مال و ثروتش را در راه  ؛ ولی»رین بر اوماشاءاهللا؛ آف«گوییم:  میبریم و  می

کند، رشک  چنانی خرج می هاي آن باال و ساختمان هاي مدل تجمالت و خریدن ماشین
کار  کار و زیان خرجی کند، او را اسراف هایی ول بریم؛ بلکه اگر در چنین راه نمی
روتمندي رشک برده بر ث کاران را دوست ندارد. دانیم؛ چراکه اهللا متعال، اسراف می
کند و ثروتمندي  شود که ثروتش را در راه اهللا و براي کسب رضایت او خرج می می

ي این  شایسته نماید، نه تنها گذرانی هزینه می که ثروتش را در راه عیاشی و خوش
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تش غبطه بخوریم، بلکه برایش متأسفیم؛ اما اگر کسی، از ورنیست که به او و ث
سان از  که ازدواج نماید و بدین تفاده کند، مثالً براي اینثروتش در راه درست اس

جا که از  هرزگی و فسادکاري بپرهیزد و صاحبِ فرزندانِ نیکوکاري شود، از آن
 توان به او غبطه خورد. ثروتش در جهتی شرعی استفاده کرده است، می

رشک «فرمود:  اهللا ست که رسول شاهد موضوع از این حدیث، همان بخشی
ست  شخصی«که از آن جمله، » (غبطه خوردن) فقط در دو مورد، درست است بردن

آن را به  -کند و که اهللا به او حکمت و معارف دینی داده و او به آن، حکم و عمل می
 ».دهد آموزش می -دیگران نیز

*** 

يب موىس -١٣٨٦
َ
اَل انلَّيِبُّ  وعن أ

َ
ِم  َمَثُل َما َ�َعَثِ� اهللا بِِه ِمنَ : «قاَل: ق

ْ
ُهَدى َوالِعل

ْ
ال

، َوالُعْشَب 
َ
نْبََتِت اللَكأ

َ
أ
َ
ِت الَماَء ف

َ
بِل

َ
اَكنَْت ِمْنَها َطائَِفٌة َطيِّبٌة ق

َ
؛ ف

ً
َمَثِل َ�ْيٍث أَصاَب أْرضا

َ
ك

ُ�وا ِمْنَها َوَسَقْوا  رَشِ
َ
ِت الَماَء، َ�َنَفَع اُهللا بَِها انلَّاَس، ف

َ
ثَِ�، َوَ�َن ِمْنَها أَجاِدُب أْمَسك

َ
الك

ذلَِك وَ 
َ
، ف

ً
َما ِ�َ �ِيَعاٌن؛ ال ُ�ْمِسُك َماًء َوال تُنْبُِت لَكأ ْخَرى إ�َّ

ُ
َصاَب َطائَِفًة ِمْنَها أ

َ
َزَرُعوا، وَأ

 ِ ْم يَْرَ�ْع بِذل
َ
َم، َوَمَثُل َمْن ل

َّ
َك َمَثُل َمْن َ�ُقَه يف ِديِن اهللاِ، َوَ�َفَعُه َما َ�َعَثِ� اُهللا بِِه، َ�َعلَِم َوَعل

 
َ
، َول

ً
ُت بِهِ َرأَسا

ْ
ْرِسل

ُ
ِي أ

َّ
 )1([متفقٌ علیه] ».ْم َ�ْقَبْل ُهَدى اهللاِ اذل

مثال هدایت و دانشی که اهللا مرا با «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی ترجمه:
خیز باشد،  بارد؛ زمینی که حاصل ست که بر زمین می آن مبعوث گردانیده، مانند بارانی
نتیجه در این زمین، علف و گیاهان فراوانی کند و در  آب باران را در خود جذب می

دارد و اهللا، مردم را از  روید. و زمینی که سخت است، آب را بر روي خود نگه می می
نوشند و با آن، کشاورزي و آبیاري  سازد؛ لذا مردم از این آب، می مند می این آب، بهره

رد، در خود نگه با زار و زمین خشک، بارانی را که در آن می کنند. اما شوره می
ست که از دانش و  خیز، مثال کسی آورد. زمین حاصل بار نمی دارد و هیچ گیاهی به نمی

شود و اهللا، او را از هدایت و دانشی که مرا با آن برانگیخته،  نش دینی برخوردار میبی
آموزد و به دیگران نیز آموزش  سازد؛ لذا این شخص، خود، دانش می مند می بهره

 آمده است. 166ي  شماره تر به ؛ این حدیث، پیش2282؛ و صحیح مسلم، ش:79صحیح بخاري، ش:  )1(
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کند  ست که به احکام و علوم دینی توجهی نمی زار، مثال کسی ا زمین شورهدهد. ام می
 ».پذیرد ام، نمی و رهنمودهایی را که از سوي اهللا آورده

 شرح
اندوزي و آموزش آن به  در باب فضیلت دانش /ست که مؤلف این، حدیثی

 روایت کرده است؛ پیامبر از پیامبر دیگران آورده است؛ حدیثی که ابوموسی
در این حدیث مثالی جالب بیان نموده و دانش دینی و رهنمود االهی را به باران 

هاي  کند و وحی االهی، به دل تشبیه فرموده است؛ زیرا باران، زمین مرده را زنده می
، »روح«را  رو اهللا متعال پیام و رسالت محمد بخشد؛ از این مرده حیات و زندگی می

 فرماید: که می نامیده است؛ چنان بخش شریعت حیاتوحی و یعنی 
وۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿

َ
ٓ َحيۡ أ مۡ  ّمِنۡ  اُروحٗ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
ۚ أ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َما رِيتَدۡ  ُكنَت  َما رِنَا

ٓ  َمن ۦبِهِ  ِدي�َّهۡ  �نُورٗ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ِ�نَوَ�ٰ  ََّشا ۚ  ِمنۡ  ءُ �  ٖط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َ�َهۡ  �نََّك  ِعَبادِنَا
سۡ  ِ ٱ ِط ِصَ�ٰ  ٥٢ َتقِي�ٖ مُّ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�

َ
َ�ٓ  ِض� �ۡ�

َ
ِ ٱ إَِ�  � َّ� 

 ٱ تَِص�ُ 
ُ
   ]٥٣  ،٥٢: الشور[   ﴾٥٣ ُمورُ ۡ�

بخش را از کالم خویش بر تو  گونه (که بر پیامبران گذشته وحی کردیم) قرآن حیات و همان
دانستی که کتاب و ایمان چیست. ولی آن (وحی) را نوري قرار  تر نمی نازل نمودیم. پیش

کنیم. و تو، به راه راست فرا  دادیم که با آن هر یک از بندگانمان را که بخواهیم، هدایت می
ي  ها و زمین است، از آنِ اوست. آگاه باشید که همه چه در آسمان خوانی؛ به راه اهللا که آن می

 د.گرد امور به سوي اهللا باز می

باشد که بر  فرموده است: وحی االهی، همانند باران می گونه که پیامبر لذا همان
کند و در  خیز که آب باران را جذب می نخست: زمین حاصل بارد: سه نوع زمین می

روید؛ دوم: زمین سخت که آب را بر روي خود نگه  آن، علف و گیاهان فراوانی می
کنند. اما  یدن و کشاورزي و آبیاري، استفاده میدارد و مردم از این آب براي آشام می

دارد و نه گیاهی در آن  ست که نه آب را در خود نگه می زاري زمین سوم، شوره
را با آن، برانگیخته  پیامبر روید. مردم نیز در رابطه با هدایت و دانشی که اهللا می

د االهی را ي نخست، کسانی هستند که هدایت و رهنمو اند؛ دسته است، سه دسته
شوند و این علم را  پردازند و فقیه و عالم می پذیرند و به فراگیري علوم دینی می می

 خیزي هستند که  ها، همانند زمین پاك و حاصل دهند. این به دیگران نیز آموزش می
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 شوند. مند می هاي چنین زمینی بهره هایشان، از گیاهان و چراگاه مردم و دام
هدایت االهی هستند؛ یعنی راویان علم و حدیث که فقیه ي دوم، حامالن  دسته

دارد و مردم از این آب  ها، مانند زمینی هستند که آب را در خود نگه می نیستند. این
روید؛  کنند؛ اما گیاهی در این زمین، نمی براي آشامیدن و کشاورزي وآبیاري استفاده می

 کنند. یت حدیث، بسنده میست که به روا این زمین، مثال آن دسته از راویانی
؛ بلکه اند  گردان ي سوم، کسانی هستند که از هدایت و دانش دینی، روي و دسته

رو نه  و از این گردانند کنند و از پذیرش آن، روي می خبرهاي آسمانی را انکار می
برند و نه به دیگران  آورده است، بهره می خود، از رهنمودها و دانشی که پیامبر

زاري هستند که نه آب را در خود نگه  ها همانند زمین شوره رسانند. این فایده می
 رویاند. دارد و نه گیاهی می می

ها هستی؟ آیا همانند زمین  یک از این دسته حال خود بنگر که جزو کدام
کند و در آن، علف و گیاهان  خیزي هستی که آب را در خود جذب می خاصل

 یا سومین نوعِ زمین هستی؟ روید یا همانند دومین فراوانی می
است که در آموزش  ي آموزشی بسیار خوب پیامبر گر شیوه این حدیث، بیان

هاي عینی، درك معانی و  کرد؛ زیرا ذکر مثال هایی ذکر می ها و مثال مسایل، نمونه
کند و تجربه نیز این را ثابت کرده است؛ زیرا  تر می مفاهیم را براي انسان، آسان

ایی عینی براي ه کنند که مثال دم، زمانی یک مسأله یا موضوع را درك میبسیاري از مر
 فرماید: اهللا متعال می گونه که شود؛ همان ها بیان می آن

َثُل ﴿ ِينَ ٱ مَّ مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  لَُهمۡ َ� � َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  �َّ

َ
 ِ�  َسَنابَِل  عَ َسبۡ  َبَتۡت أ

    ]٢٦١: البقرة[   ﴾َحبَّةٖ  ةُ ّمِاْئَ  ُبلَةٖ ُس� ُ�ِّ 
ست که از آن هفت  ايکنند، همانند دانهمثال کسانی که اموالشان را در راه اهللا انفاق می

 رسد و در هر خوشه، یکصد دانه است.خوشه به ثمر می

هرکه در راه اهللا یک دانه انفاق کند، «شد که:  اگر این معنا، بدین صورت بیان می
گاه این مفهوم به خوبیِ مثالی که  ، آن»رسد شِ هفتصد دانه به او میپاداشِ بذل و بخش
لذا ذکر مثال، درك معانی و مفاهیم را گرفت؛  ذهن انسان جا نمی ربیان شده است، د

 فرماید: گرداند. اهللا متعال می تر می آسان
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 ٱ َك َوتِلۡ ﴿
َ
ٓ َ�عۡ  َوَما لِلنَّاِس�  ُ�َهانَۡ�ِ  ُل َ�ٰ مۡ ۡ�    ]٤٣: العنكبوت[ ﴾٤٣ لُِمونَ َ�ٰ لۡ ٱ إِ�َّ  قِلَُها

 یابند. کنیم و تنها عالمان و دانشمندان، آن را درمی ها را براي مردم بیان می و این مثال

رود؛ از  شمار می بسیار خوب و مفید بههاي آموزشی  لذا ذکر مثال، یکی از شیوه
رد نظرتان گویید، در حد امکان مطالب مو ي مردم سخن می که با توده رو هنگامی این

هاي عینی، مطلب و موضوع  ي نمونه واسطه ها بیان کنید تا به را با ذکر مثال، براي آن
 را بهتر دریابند.

*** 

اَل لَِعِ�ٍّ  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن سهل بن سعدٍ  -١٣٨٧
َ
ْن َ�ْهِدَي اُهللا بَِك : «ق

َ
َواهللاِ أل

َ
ف

َك ِمْن مُحِْر انلََّعمِ 
َ
 )1([متفقٌ علیه] ».رَُجالً َواِحداً َخْ�ٌ ل

به اهللا سوگند که «فرمود:  به علی گوید: پیامبر می سهل بن سعد ترجمه:
 ».مو بهتر است ي تو هدایت نماید، براي تو از شتران سرخ وسیله اگر اهللا، یک نفر را به

اَل:  : أنَّ انلَّيِبَّ $وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٣٨٨
َ
وْ «ق

َ
ُغوا َ��ِّ َول

ِّ
آيًَة،  بَل

 َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ 
ْ
َيتََبوَّأ

ْ
ل
َ
داً ف َّ ُمَتَعمِّ َذَب يلَعَ

َ
ا�ِيَل َوال َحَرَج، َوَمْن ك وا َ�ْن بَِ� إرْسَ

ُ
ث  ».وََحدِّ

 )2([روایت بخاري]
از طرف من «فرمود:  گوید: پیامبر می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:

اسرائیل  شد و گناهی ندارد که از بنیتبلیغ کنید؛ اگرچه یک آیه (=یک مسأله) با
عمد دروغی بر من  چه را که مطابق شریعت اسالم است،) نقل نمایید و هرکه به (آن

 ».در دوزخ آماده کندرا ببندد، نشیمنگاهش 
 شرح

ي احادیثی که در باب فضیلت علم آورده، حدیثی بدین  امام نووي در ادامه
روز خیبر، هنگامی که  گوید: پیامبر می مضمون ذکر کرده است که سهل بن سعد

ها برو تا به  بدون عجله، به سوي آن«داد، به او فرمود:  پرچم را به دست علی

ست که  ؛ بخشی از حدیثی طوالنی2406) و صحیح مسلم، ش: 4210، 2942صحیح بخاري، ش: ( )1(
 آمده است. 180ي  شماره تر به پیش

 .3461صحیح بخاري، ش:  )2(
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گاه آنان را به سوي اسالم فرابخوان و آنان را از حقوق اهللا  ها برسی؛ آن ي آن منطقه
اهللا، یک نفر شود، آگاه کن. به اهللا سوگند که اگر  ها واجب می متعال که در دین بر آن

ست: در  گفتنی». مو بهتر است ي تو هدایت نماید، براي تو از شتران سرخ وسیله را به
ي  آمده است که جمع واژه» میم«، با سکون حرف »مُحْر«ي  متن این حدیث، واژه

» میم«ي حرف  جویان، این واژه را با ضمه باشد. برخی از طالب و دانش می» حمراء«
به معناي درازگوش یا االغ » حمار«که جمع » مُحُر«گویند:  خوانند؛ یعنی می می
باشد که به  می» میم«باشد؛ این، اشتباه است؛ تلفظ درست این واژه، با سکون  می

ترین اموال عرب در آن زمان  ترین و محبوب موست و مرغوب معناي شتران سرخ
ي تو هدایت  وسیله به اگر اهللا، یک نفر را«فرمود:  به علی آمد. پیامبر شمار می به

و این، تشویقی به علم و آموزشِ آن به » مو بهتر است نماید، براي تو از شتران سرخ
 باشد؛ زیرا دعوت دادن به سوي اهللا می سوي اهللا دیگران و نیز فراخواندن به

سوي شریعت  دهد یا به پذیر نیست؛ لذا کسی دعوت می بدون داشتنِ علم، امکان
گر  انَد که نسبت به دین و شریعت، علم و دانش دارد و این، بیانخو االهی فرا می

 فضیلت علم و دانش است.
 را آورده که پیامبر $حدیث عبداهللا بن عمرو بن عاص /سپس مؤلف

از طرف من تبلیغ کنید؛ گرچه یک آیه (یک «؛ یعنی: »بَلُِّغوا َ��ِّ َولَْو آيَةً «فرموده است: 
کنم،  دهم یا تأیید می گویم یا انجام می چه را که می گر: آنبه عبارت دی». مسأله) باشد

اهللا  هاي مرا به مردم برسانید؛ اگرچه یک سنت یا یک آیه از کتاب ي سنت یعنی همه
نباید بگوید:  است؛ یعنی انسان "تقلیل"جا براي  در این» اگرچه«یا  »َولَوْ «ي  باشد. واژه

گونه نیست؛  کردم. خیر؛ این اشتم، تبلیغ میبودم و دانشِ فراوانی داگر عالمی بزرگ 
را به دیگران برساند؛  داند، حتی یک آیه یا یک حدیث، باید آن بلکه انسان هرچه می

است و ناآگاهانه و  گوید، سخن پیامبر چه می البته بدین شرط که مطمئن باشد، آن
امه فرمود: در اد رو پیامبر نسبت ندهد؛ از این بدون علم، سخنی را به پیامبر

؛ یعنی: هرکس »عمد دروغی بر من ببندد، نشیمنگاهش را در دوزخ آماده کند هرکه به«
چنین سخنی نفرموده  داند پیامبر نسبت دهد که می به عمد سخنی را به پیامبر

است، باید جایگاهش را در دوزخ آماده کند. این عبارت، اگرچه به صورت دستوري 
و  دوزخ آماده کرده در است که چنین شخصی جایگاهش رایا امر آمده، اما بدین معن
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، سزاوارِ این شده است که جزو ساکنان دوزخ باشد؛ زیرا با دروغ بستن بر پیامبر
ها نیست؛ بلکه دروغ بستن بر  مانند دروغ بستن بر سایر انسان دروغ بستن بر پیامبر

هاي نبوي، همان وحی و  آید؛ چراکه پیام شمار می و دروغ بستن بر شریعتش به اهللا
ي  چنین دروغ بستن بر یک عالم، مانند دروغ بستن بر توده ست. هم شریعت االهی

چیز حالل و فالن چیز حرام  دروغ یا بدون علم بگویی: فالن مردم نیست؛ یعنی اگر به
دروغ  که چنین اقوالی را به کار، سنت و فالن عمل، مستحب است یا این است؛ یا فالن

مراتب شدیدتر و بدتر از دروغ بستن بر  اي به نسبت دهی، دروغی که گفته به علما
ارث  چه از پیامبران به باشد؛ زیرا علما، وارثان پیامبران هستند و آن ي مردم می توده
ست و اگر کسی بر آنان دروغ ببندد، در حقیقت بر  اند، تبلیغ شریعت االهی برده

کار دست  ه دوست دارند مردم از فالنشریعت دروغ بسته است. برخی از مردم ک
باشد؛ چون  عالم، گفته است که این کار، حرام می گویند: فالن دروغ می بکشند، به

پذیرند؛ لذا دروغ  عالم نسبت دهد، مردم از او می داند که اگر این دیدگاه را به فالن می
چنین گناه  دهد! دروغ به آن عالم نسبت می گوید و دیدگاه مورد نظرش را به می

 باشد. تر و بدتر می ي مردم، سنگین مراتب از دروغ بستن بر توده ، بهکاري
ست، رواج  هایی ها و نشریاتی که حاويِ نکات تهدیدآمیز یا تشویق امروزه بیانیه

دهند و در  سخنان دروغینی را نسبت می ها، به پیامبر فراوان پیدا کرده است و در آن
گویند: از این طریق، مردم را  کنند و می ها را توزیع می روغشمارگانی فراوان، این د

شگفتا! ارشاد کردن با سخنان دروغین؟! لذا توجه داشته باشید که از کنیم!  ارشاد می
ها بر سردرِ مساجد و امثال آن،  هایی در مساجد یا نصبِ آن نشر و توزیع چنین دروغ

موعظه و تبلیِغ دینی، بر پیامبر صادق،  جلوگیري کنید و اجازه ندهید که به نامِ دین یا
 دروغ ببندند. محمد مصطفی

گناهی ندارد که از «فرمود:  آمده است که پیامبر $در حدیث عبداهللا بن عمرو
اسرائیل، همان  بنی». چه را که مطابق شریعت اسالم است،) نقل نمایید اسرائیل (آن بنی

ورتی که مخالف شریعت اسالم یهود و نصارا هستند و نقل سخن از آنان، در ص
گویند، دروغ نباشد؛ زیرا  چه می نباشد، جایز است؛ اما باید دقت شود که آن

ست که یهود و نصارا در طول  اي هاي دینی، رویه متون و دادهتحریف  وگویی  دروغ
ها شنیدید، در  رو اگر سخنی از آن اند. از این اند و به نامِ دین، دروغ گفته تاریخ داشته
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را بازگو کنید و  نباشد، ایرادي ندارد که آن اهللا صورتی که مخالف شریعت رسول
قصد بیان کردن  چه با شریعت اسالم مخالف بود، نقل آن جایز نیست؛ مگر به چنان

 بطالن و نادرستیِ آن. واهللا اعلم.
*** 

يب هر�رة -١٣٨٩
َ
نَّ رسوَل اهللا وعن أ
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َ
 «ق

ْ
َك َطر�ًقا يل

َ
ًما َوَمْن َسل

ْ
َتمُس فيِه ِعل
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 )1([روایت مسلم] ».هل
و هرکس، راهی براي جستجوي «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

 ».سازد علم بپیماید، اهللا به پاس این عملش، راهی براي او به سوي بهشت، هموار می
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ً
يضا

َ
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َ
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 )2([روایت مسلم] ».أ

کسی که به سوي هدایت «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
شود؛  کسانی که از او پیروي کنند، برخوردار میچون پاداش  فرابخواند، از پاداشی هم

 ».کاهد ها نمی و این، چیزي از پاداش آن
 شرح

 ي آن است؛ ابوهریره ي فضیلت علم و پیامدها و آثار شایسته دیث، دربارهاحااین 
هرکس، راهی براي جستجوي علم بپیماید، اهللا به پاس این «فرمود:  گوید: پیامبر می

پیمودن راه در جستجوي علم،  ».سازد به سوي بهشت، هموار می عملش، راهی براي او
گیرد که انسان با  شود؛ یعنی هم راهی را در برمی شامل هر اقدامی در تحصیل علم می

که  رود یا این گذارد؛ مثالً به مسجد یا مدرسه یا دانشگاه می پاهاي خود پشت سر می
که صحابیِ  نقل مکان کند؛ چنان شود که به شهر دیگري براي تحصیل علم ناگزیر می

خاطر یک حدیث مسافتی یک ماهه را سوار بر  به بزرگوار، جابر بن عبداهللا انصاري
 را بشنود. شتر پیمود تا حدیث عبداهللا بن انیس از پیامبر

 گذشت. 250ي  شماره تر به . این حدیث پیش2699، ش: صحیح مسلم )1(
 گذشت. 179ي  شماره تر به ؛ این حدیث پیش2674صحیح مسلم، ش: )2(
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ست؛  پیماید، راه معنوي اما دومین راهی که انسان در جستجوي علم میو 
اي را  ها بپردازد یا بکوشد که مسأله متن کتاب سان که به پژوهش و جستجو در بدین

افزارهاي موجود] به  ها [و نرم الي کتاب از زبان علما بشنود؛ لذا کسی که در البه
پردازد، هرچند که روي صندلی نشسته باشد،  اي می ي مسأله پژوهش و بررسی درباره

اي تحصیلِ چنین کسی که بر در حقیقت، راهی را براي کسب علم پیموده است؛ هم
ست  در مسیر کسب علم قرار دارد و در حالِ پیمودنِ راهینشیند،  علم نزد استاد می

ي  جنبه رو پیمودن راه در جستجوي علم، هم شود؛ از این که به علم و دانش منتهی می
باشد و هم شامل  حسی دارد که همان قدم زدن در راه مدرسه و دانشگاه یا حوزه می

ان از طریق مطالعه و پژوهش و تلمذ در نزد استاد، به کسب ست که انس راه معنوي
 پردازد؛ هرچند نشسته باشد. علم و دانش می

هرکس، راهی براي جستجوي علم بپیماید، اهللا به پاس این عملش، راهی براي «
ست که به احکام  ؛ زیرا از طریق علوم شرعی»سازد او به سوي بهشت، هموار می

شناسیم و در  هاي االهی را می بریم و شریعت و فرمان ی میپ شده از سوي اهللا نازل
سان به سوي راهی  نهی فرموده است و بدین یاز چه کارهای یابیم که اهللا می

ي رضایت و خشنودي اهللا متعال است.  رسد و مایه شویم که به بهشت می رهنمون می
سوي بهشت،  به تر باشد، راهش هرچه ذوق و اشتیاق انسان به پیمودن این راه بیش

 گردد. هموارتر می
کند که بر  اي به کسب علم و دانش تشویق می گونه روشنی و به این حدیث، به

اش را  ویژه جوانی کس پوشیده نیست؛ لذا شایسته است که انسان هر فرصتی به هیچ
هاي زندگی او را از  که روزمرگی اش، پیش از آن غنیت بشمارد و از استعداد جوانی

 ز دارد، به کسب علم و دانش بپردازد.تحصیل با
کسی که «فرمود:  اهللا گوید: رسول می در حدیث دوم آمده است که ابوهریره
چون پاداش کسانی که از او پیروي کنند،  به سوي هدایت فرابخواند، از پاداشی هم

 ».کاهد ها نمی شود؛ و این، چیزي از پاداش آن برخوردار می
راه  گرِ ، به معناي آموزش دیگران است؛ دعوتسوي هدایت به دعوت دادن

کند یا حقیقت را  دهد و ارشادشان می ست که به مردم آموزش می هدایت، همان کسی
یابد که از او پیروي  ؛ این فرد، پاداشی همانند پاداش کسانی مینماید میبرایشان بیان 
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نماز وتر را بخوانند،  کنند؛ مثالً اگر مردم را راهنمایی کنید که پیش از خوابیدن، می
ثواب هر کسی که بر اساس سخن شما پیش از خوابیدن نماز وتر را بخواند، به شما 

شود. لذا اگر به مردم بگویید که  رسد و از پاداش خودش چیزي کاسته نمی نیز می
که  آنانهم ثواب ، »آخرین نماز شما در شب، نماز وتر باشد«فرموده است:  پیامبر

گزارند و هم ثواب کسانی که با واسطه، به این  می، وتر ین رهنمودپیروي از ا به
رسد؛ هرچند که این سلسله تا روزِ قیامت  ، به شما نیز میکنند رهنمود شما عمل می

 گردد. ادامه یابد و از پاداش خودشان نیز کم نمی
رسد؛ زیرا آن  می ست که به پیامبر گر اجر و پاداش فراوانی این حدیث، بیان

سوي خیر و هدایت رهنمون شد و هر یک از افراد این امت، مطابق  زرگوار امتش را بهب
که از اجر و ثواب  آن رسد؛ بی نیز می عمل کند، پاداش آن به پیامبر رهنمود پیامبر

کننده. حال که اجر و  گر و عمل کننده چیزي کاسته شود؛ اجري کامل براي دعوت عمل
شود که اهداي ثواب  رسد، روشن می نیز می ه پیامبرثواب یکایک افراد این امت ب

اشتباه است؛ مانند کسانی که خودسرانه و از پیش خود و بدون  اهللا عبادت به رسول
گزارند و ثوابش را به  کنند و دو رکعت نماز می هیچ مبنا و دلیلی شرعی اجتهاد می

 اي پیامبرپدگارا! ثوابش را گویند: پرور خوانند و می کنند! یا قرآن می هدیه می پیامبر
قرار بده! این، اشتباه است و نخست در قرن چهارم هجري رواج پیدا کرد؛ یعنی بیش از 

اشتباه این کار را مانند اهداي  . برخی از علما نیز بهاهللا سیصد سال پس از وفات رسول
بزرگ و بلکه  که این، اشتباهی اند؛ در صورتی ثواب به پدر ومادر نیک و پسندیده دانسته

 پیامبر گمراهی و تصوري باطل در دین است. اگر بپرسیم: آیا شما بیش از ابوبکر
بیش از  ال کنیم: آیا محبت شما به پیامبرگویند: خیر؛ اگر سو را دوست دارید؟ می

که  چنان دهند؟ خیر؛ هم به آن بزرگوار داشت، باز هم پاسخ می ست که عمر محبتی
طور بیش از محبت  و همین $بیش از محبت عثمان و علی اهللا محبتشان به رسول

چنین آیا بیش از تابعین و امامان هدایت از  به آن بزرگوار نیست؛ هم #دیگر صحابه
یک از  را دوست دارند؟ پس چرا هیچ جمله: احمد، شافعی، ابوحنیفه و مالک، پیامبر

چه چیزي شما را از کاري د؟ هدیه نکردن این بزرگواران، ثواب عمل نیک را به پیامبر
ها پرسید که  دانستند یا به آن عمل نکردند؟ باید از این مطلع ساخته است که آنان نمی

رسد، چه دلیل یا  می مگر شما کیستید؟ اصالً وقتی که پاداش هر عملی، به پیامبر
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اش  هایی، در دین نوآوري کنیم؟ فایده ضرورتی وجود دارد که با ایجاد چنین بدعت
شود که انسان خودش را از اجر و ثواب  یست؟ نه تنها فایده اي ندارد؛ بلکه باعث میچ

محروم بگرداند. چه کار نیک خود را به پیامبر اهدا کنی و چه نکنی، اجر و ثواب آن به 
کسی که به سوي هدایت فرابخواند، «رسد؛ زیرا آن بزرگوار، فرموده است:  می پیامبر

شود؛ و این، چیزي  کسانی که از او پیروي کنند، برخوردار می چون پاداش از پاداشی هم
 ».کاهد ها نمی از پاداش آن

گر فضیلت علم است؛ زیرا ارشاد و راهنمایی به سوي خیر و  این حدیث، بیان
باشد و از  هدایت و نیز تشویق به تقوا و پرهیزگاري، از طریق علم و آگاهی میسر می

روت بهتر است؛ یعنی اگر اموال فراوانی را صدقه دهی، رو علم و دانش از مال و ث این
 باشد. مراتب برتر می علم و دانش و انتقال آن به دیگران، به

چند نفر به حکومت و  اجازه دهید مثالی عرض کنم؛ در دوران ابوهریره
نیز ثروتمندان فراوانی بودند که اموال  /پادشاهی رسیدند؛ در دوران امام احمد حنبل

اما آن  ؛/ابوالعباس حرانیدر دوران طور  ا صدقه دادند یا وقف کردند؛ همینزیادي ر
شب و  قدرت و ثروت چه شد؟ اینک هیچ اثري از آن نیست؛ اما احادیث ابوهریره

چنین فقه و  رسد؛ هم گیرد و پاداش آن به آن بزرگوار می روز، مورد کنکاکش قرار می
چنان در اختیار امت  ست که هم ي علمینامه و منشور اهللا دانش دانش ائمه رحمهم

چنان باقی و ماندگار  ها، هم اند، اما عمل و دانش آن باشد؛ آن بزرگواران از دنیا رفته می
یادگار  است و آنان در قبرهایشان هستند و از اجر و ثواب فقه و دانشی که از خود به

د که علم و دانش از مال و ده شوند. این، نشان می مند می اند، در قبرهایشان بهره گذاشته
 تري براي انسان دارد. ي بیش ثروت برتر است و نفع و فایده

*** 

الٍث: : «وََ�ْنُه قاَل: قاَل رسوُل اهللا -١٣٩١
َ
 ِمْن ث

َّ
ُه إِال

ُ
إَِذا َماَت اْ�ُن آَدَم اْ�َقَطَع َ�َمل

ٍ َصالٍِح يَ 
َ

ْو َودل
َ
ٍم يُنَْتَفُع بِِه، أ

ْ
ْو ِعل

َ
ُ َصَدقٍة َجار�ٍَة، أ

َ
 )1([روایت مسلم] ».ْدُعو هل

 میرد،  هنگامی که انسان می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 

 گذشت. 956ي  شماره تر به ؛ این حدیث پیش1631صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي جاري، یا علمی که دیگران از آن نفع  شود؛ مگر در سه مورد: صدقه عملش قطع می
 ».کند برند یا فرزند صالحی که برایش دعا می می

 شرح
 ون آورده است که ابوهریرهدر این بخش، حدیثی بدین مضم /مؤلف

شود؛ مگر در  میرد، عملش قطع می هنگامی که انسان می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می
برند یا فرزند صالحی که  ي جاري، یا علمی که دیگران از آن نفع می سه مورد: صدقه
این حدیث، انسان را به انجام کارهاي نیک و شایسته تشویق ». کند برایش دعا می

ي  که پرونده رو پیش از آن میرد؛ از این داند که چه زمانی می ند؛ زیرا انسان نمیک می
اعمالش بسته شود، شایسته است که فرصت را غنیمت بشمارد و به انجام کارهاي 

تر و جایگاه واالتري در نزد اهللا متعال دست  نیک مبادرت ورزد تا به اجر و ثواب بیش
داند که در کدامین  رسد و نمی مرگش چه زمانی فرا می داند که یک از ما نمی یابد. هیچ

 فرماید: گونه که اهللا متعال می سرزمین خواهد مرد؟ همان

اَذا ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما﴿ يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ
َ
� بِأ

َ
  ﴾َ�ُموُت  ٖض أ

   ]٣٤: لقامن[ 
داند در کدامین  کس نمی هد داشت و هیچآوردي خوا داند که فردا چه دست  کس نمی  و هیچ

 میرد. سرزمین می

شمارد و عمر خویش  چنین است، هر خردمندي فرصت را غنیمت می حال که این
کند تا مبادا پیش از توبه و بازگشت به سوي  سپري می را در اطاعت و بندگیِ اهللا

میرد،  که می همین ان یابد؛ زیرا انسان،، ناگهان بمیرد و فرصت عمل و توبه پایاهللا
شود؛ زیرا  شود و دیگر هیچ علمی براي او منظور و ثبت نمی ي اعمالش قطع می همه

با مرگ، از سراي عمل به سراي پاداش و مجازات انتقال یافته است؛ سراي عمل، 
گونه که در حدیث آمده  دنیاست و پس از آن، هیچ عملی در کار نیست؛ البته همان

ست؛ یعنی انسان  ي جاري ادامه دارد که از ان جمله، صدقهچنان  است: سه عمل هم
ي  ي آن، پس از مرگش ادامه داشته باشد. بهترین صدقه اي بدهد که اثر و فایده صدقه

که مسجد وجود دارد و مسلمانان در آن  جاري، ساختن مسجد است؛ زیرا تا زمانی
ي  ردازند، ثوابش به سازندهپ خوانند و به تعلیم و تعلم می گزارند یا قرآن می نماز می
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رسد. وقف ساختمان یا باغ و امثال آن براي فقرا و بینوایان یا براي طالب  مسجد می
چنین اگر کسی کتابی سودمند را چاپ و  ست. هم ي جاري یا مجاهدانِ راه اهللا، صدقه

قی آید؛ فر شمار می ي جاري به  توزیع کند تا مردم از خواندن آن استفاده ببرند، صدقه
کند که آن کتاب، از نویسندگان معاصر باشد یا از نویسندگان گذشته. تعمیر و  نمی

ي  ست. صدقه ي جاري ها نیز تا زمانی که مردم از آن استفاده کنند، صدقه سازي راه به
 شود که نفعش پس از مرگ انسان ادامه داشته باشد. جاري به هر عملی گفته می

ست که دیگران از آن نفع  شود، علمی ع نمیدومین عملی که با مرگ انسان قط
ست؛ فرقی  ي جاري مانَد، سودمندترین صدقه برند. علم و دانشی که از انسان می می

کند که انتقال این علم به دیگران به صورت شفاهی صورت گرفته باشد یا از  نمی
ه طریق نگارش کتاب. تألیف کتاب یا آموزش شفاهیِ مردم و انتقال علم و دانش ب

که مردم از آن استفاده کنند، اجر و ثوابش به  تا زمانی وست  آنان، صدقه اي جاري
 رسد. معلم یا نویسنده می

کند؛ چه دختر باشد و چه پسر.  ست که براي انسان دعا می و سوم، فرزند صالحی
ي نسل  ِ انسان و نیز شاملِ همه هاي دختري و پسري ست فرزند انسان، شامل نوه گفتنی
خاطر برجا گذاشتن  کنند. انسان به شود که پس از انسان براي او دعا می اري مینیکوک

فرزند «فرمود:  اهللا برد. دقت بفرمایید که رسول چنین نسلی از خود، اجر و ثواب می
گزارد یا  و نفرمود: فرزند صالحی که برایش نماز می» کند صالحی که برایش دعا می

ي  گیرد؛ اگرچه همه دهد یا برایش روزه می صدقه میخوانَد یا برایش  برایش قرآن می
فرزند صالحی که برایش دعا «ست؛ بلکه فرمود:  اي ها کارهاي نیک و شایسته این
دهد که دعا کردن براي پدر و مادر، بر صدقه دادن یا نماز  این، نشان می». کند می

سوي بهترین  ش را بهامت ها، برتري دارد؛ زیرا پیامبر خواندن یا روزه گرفتن براي آن
کرده ها را از امتش دریغ  که آن بزرگوار، بهترین نداردکار رهنمون شده است و امکان 

ها را  صدقه دادن از طرف پدر و مادر یا نماز خواندن از طرف آن اگر پیامبر. باشد
در یقین امتش را به انجام این کارها از سوي پ دانست، به ها می نآبرتر از دعا کردن براي 

ها را به دعا کردن براي والدین تشویق نماید. لذا  که آن شد، نه این و مادر رهنمون می
که برایشان  اگر کسی از ما بپرسد: بهتر است که از طرف پدر و مادرم صدقه بدهم یا این

اما باشد.  می اهللا  گوییم: دعا کردن بهتر است؛ زیرا این، رهنمود رسول دعا کنم؟ می
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ي مردم که صدقه دادن از طرف پدر و مادر را برتر از دعا کردن براي  هشگفتا از تود
نگاهی به متون و  ست و گرنه، با نیم ي جهل و ناآگاهی پندارند؛ این پندار، نتیجه ها می آن

هاي سنت می توان دریافت که دعا کردن براي پدر و مادر بر صدقه دادن از  آموزه
در هیچ حدیثی به انجام عمل نیک از طرف  یامبررو پ ها برتري دارد؛ از این طرف آن

از  #در مواردي، صحابهگوید:  می /پدر و مادر رهنمون نشده است. امام مالک
ي خود، صدقه دهند؟ و  پرسیدند که آیا از طرف پدر یا مادر درگذشته می پیامبر
ن کاري تشویق گاه امتش را به انجام چنی فرمود: بله، ایرادي ندارد؛ اما هیچ می پیامبر

ز طرف پدر و هایی بیان نمود که صدقه دادن ا نفرمود؛ فقط در پاسخ به چنین پرسش
را از صدقه دادن براي مادرش،  سعد بن عباده که پیامبر مادر، اشکالی ندارد؛ چنان

 چنین مردي نزد پیامبر منع نکرد و به او اجازه داد که از طرف مادرش صدقه دهد. هم
توانم باغم را از طرف او  : مادرم با مرگی ناگهانی از دنیا رفت؛ آیا میآمد و عرض کرد

فرمود: بله؛ اما این را به صورت یک رهنمود یا قانون و روشی  صدقه دهم؟ پیامبر
عمومی، مقرر نفرمود؛ بلکه به دعا کردن براي پدر و مادر تشویق نمود و فرمود: 

ي جاري، یا  د؛ مگر در سه مورد: صدقهشو میرد، عملش قطع می هنگامی که انسان می«
 ».کند فرزند صالحی که برایش دعا میبرند یا  علمی که دیگران از آن نفع می

*** 

َر «يقول:  اهللاوََ�ْنُه قال: سمعُت رسوَل  -١٣٩٢
ْ
 ِذك

َّ
ُعونٌَة، َملعوٌن َما فيها، إِال

ْ
ْ�َيا َمل ادلُّ

م اهللا
ِّ
 َوُمَتعل

ً
 تعاىل، وَما َواالَه واَعملِا

ً
[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است:  ».ا

 )1(باشد.] حدیثی حسن می
چه در  دنیا و آن«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:

یعنی هر  -چه که مانند آن است  باشد؛ جز ذکر اهللا متعال و آن شده می آن است، نفرین
م (استاد) و کسی که به کسب علم و دانش، عال و -عمل نیکی که مانند ذکر خداست

 ».آموز) مشغول است (دانش

تر  ؛ این حدیث پیش1891ش:  /؛ صحیح الترمذي، از آلبانی3414صحیح الجامع، ش:  )1(
 آمده است. 482ي  شماره به
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اَل رسوُل اهللا وعن أ�ٍس  -١٣٩٣
َ
اَل: ق

َ
ِم اَكَن يِف : «ق

ْ
ِب الِعل

َ
 َسبيِل َمْن َخَرَج يِف َطل

[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن  ».اهللاِ َحىتَّ يَرِْجعَ 
 )1(باشد.] می

از  -هرکه براي فراگرفتن علم«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
 ».باشد که باز گردد، در راه اهللا می بیرون برود، تا هنگامی -زادگاه خود

يب سعيٍد اخلدري -١٣٩٤
َ
اَل:  َ�ْن رسوِل اهللا وعن أ

َ
ْن �َْشَبَع ُمْؤِمٌن ِمْن َخْ�ٍ «ق

َ
ل

[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی  ».َحىتَّ يَُ�وَن ُمْنَتَهاهُ اجَلنَّةَ 
 )2(باشد.] حسن می

مومن «فرمود:  اهللا روایت شده است که رسول از ابوسعید خدري ترجمه:
 ».که فرجامش بهشت باشد شود تا آن هرگز از خیر و نیکی سیر نمی

َماَمةَ  -١٣٩٥
ُ
يب أ

َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
ْضُل الَعالِمِ «ق

َ
َفْضِ� ىلَعَ  ف

َ
ىلَعَ الَعابِِد ك

اَل رسول اهللا». أْدنَاُ�مْ 
َ
َة : «ُ�مَّ ق

َ
ْرِض َحىتَّ انلَّْمل

َ
ماَواِت َواأل إنَّ اَهللا َوَمالَئَِ�َتُه وَأْهَل السَّ

ِ� انلَّاِس اخَلْ�َ 
ِّ
وَن ىلَعَ ُمَعل

ُّ
َُصل

َ
[ترمذي، این حدیث را ». يف ُجْحرَِها وََحىتَّ احُلوَت يل

 )3(باشد.] کرده و گفته است: حدیثی حسن میروایت 
برتريِ عالم بر «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوامامه ترجمه:

همانا «افزود:  اهللا ؛ سپس رسول»ترین شماست عابد، همانند برتريِ من نسبت به کم
ماهی، بر  نیز ي خود و ها و زمین، حتی مورچه در النه اهللا و فرشتگانش و اهل آسمان

 ».فرستند دهند، درود می کسانی که خیر و نیکی را به مردم آموزش می
*** 

 .2037ش:  /؛ و السلسلۀ الضعیفۀ، از آلبانی5570ضعیف الجامع، ش:  ؛ضعیف است )1(
؛ وي در مشکاة 505ش:  /؛ و ضعیف الترمذي، از آلبانی4783ضعیف الجامع، ش:  ؛ضعیف است )2(

 نیز این حدیث را ضعیف دانسته است. 222المصابیح، ش: 
این حدیث را صحیح دانسته  213در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی4213صحیح الجامع، ش:  )3(

 است.
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يب ادلرداء -١٣٩٦
َ
 يَبَْتيِغ «َ�ُقوُل:  قاَل: َسِمْعُت رسول اهللا وعن أ

ً
َك َطِر�قا

َ
َمْن َسل

َضَ 
َ

 اجَلنَِّة، َو�نَّ الَمالَئَِ�َة تل
َ

 إىِل
ً
ُ َطر�قا

َ
َل اُهللا هل  َسهَّ

ً
ما

ْ
 �ِيِه ِعل

ً
ِم رِضا

ْ
ُع أْجنَِحَتَها لَِطالِِب الِعل

ماَواِت َوَمْن يِف األْرِض َحىتَّ احليَتاُن يف الَماءِ،  ُ َمْن يِف السَّ
َ

يَْسَتْغِفُر هل
َ
بَِما يَْصَنُع، َو�نَّ الَعالَِم ل

 
َ
َواكِِب، َو�نَّ الُعل

َ
َفْضِل الَقَمِر ىلَعَ َسائِِر الك

َ
ُة األنْبَِياءِ، َو�نَّ َوفْضُل الَعالِِم ىلَعَ الَعابِِد ك

َ
َماَء َوَرث

َخَذ حبَظٍّ َوافِرٍ 
َ
َخَذهُ أ

َ
َم، َ�َمْن أ

ْ
وا الِعل

ُ
ث  َو��ََّما َورَّ

ً
وا ِديَناراً َوال ِدْرَهما

ُ
ث ْم يَُورِّ

َ
[روایت  ».األنْبَِياَء ل

 )1(ابوداود و ترمذي]
هی هرکس را«فرمود:  که می شنیدم اهللا وید: از رسولگ می ابودرداء ترجمه:

و  .سازد براي جستجوي علم بپیماید، اهللا راهی براي او به سوي بهشت، هموار می
زیرا کارش را که طلب علم ؛ گسترانند هایشان را براي طالبِ علم می فرشتگان بال

ها و زمین هستند، حتی ماهیان در آب،  ي کسانی که در آسمان پسندند. همه است، می
د و برتريِ عالم بر عابد مانند برتري ماه بر سایر کنن براي عالم درخواست آمرزش می

ارث  ستارگان است و علما وارثان پیامبران هستند؛ البته پیامبران درهم و دیناري به
ي  ، بهرهکسب کنداند و هرکس علم  ارث گذارده اند؛ بلکه تنها علم را به نگذاشته

 ».استدست آورده  فراوانی به
 شرح

 ب حدیثی بدین مضمون آورده است که ابودرداءي این با در ادامه /مؤلف
هرکس راهی براي جستجوي علم بپیماید، اهللا راهی «فرمود:  اهللا گوید: رسول می

ي این جمله که  تر توضیحاتی درباره پیش». سازد براي او به سوي بهشت، هموار می
که  چنین آمده است هم ی دیگر آمده بود، بیان شد. در حدیث ابودرداءثدر حدی

ها و زمین هستند، حتی ماهیان در آب،  ي کسانی که در آسمان همه«فرمود:  پیامبر
گر فضیلت علم است و نشان می  این، بیان». کنند براي عالم درخواست آمرزش می

دهد که اهل آسمان و زمین، حتی ماهیان دریا و جنبندگان خشکی، براي علما  
نیست که حیوانات نیز براي اهل علم،  کنند. آري؛ جاي تعجب درخواست آمرزش می

 فرماید: می آمرزش بخواهند؛ زیرا اهللا متعال در قرآن کریم از زبان موسی از اهللا
 

 .3096ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی6298صحیح الجامع، ش:  )1(
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ِيٓ ٱ َر�َُّنا قَاَل ﴿ َّ�  ۡ�
َ
   ]٥٠: طه[       ﴾٥٠ َهَدىٰ  ُ�مَّ  ۥَقهُ َخلۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  َطيٰ أ

اي بخشیده و  آفرینش ویژه(موسی) گفت: پروردگارمان، ذاتی است که به هر مخلوقی، 
 سوي نیازهایش) راهنمایی کرده است. گاه (او را به آن

 شناسند: لذا حیوانات و حشرات، پروردگارشان را می
َ�ٰ ٱ َ�ُ  �َُسّبِحُ ﴿ ٰ لسَّ بۡ ٱ ُت َ�  ٱوَ  عُ لسَّ

َ
ۚ  َوَمن ُض �ۡ�  ۦِدهِ ِ�َمۡ  �َُسّبِحُ  إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  ّمِن �ن �ِيِهنَّ

  ]٤٤: اإلرساء[    ﴾بِيَحُهمۡ �َسۡ  ُهونَ قَ َ�فۡ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ 
کنند و هیچ  هاست، او را به پاکی یاد می چه در آن گانه و زمین و آن هاي هفت آسمان 

ستاید؛ ولی شما ستایش و  که پروردگار را به پاکی و بزرگی می موجودي نیست مگر آن
 یابید. تسبیحشان را درنمی

اي در برابر  ریزه شنیده شد که سنگ گوي اهللا متعال است؛ حتی یحبهر چیزي تس
که  گفت؛ زیرا اهللا متعال، پروردگار و مالک همه چیز است؛ چنان تسبیح می پیامبر

 ها و زمین فرمود: به آسمان

وۡ  �ً َطوۡ  تَِيائۡ ٱ﴿
َ
ٓ  اهٗ َكرۡ  أ تَيۡ  قَاَ�َا

َ
ٓ  َنا�    ]١١: فصلت[  ﴾١١ �ِعِ�َ َطا

خواه آمدیم و  پیش) آیید. گفتند: به دلخواسته یا ناخواسته (براي اجراي فرمانم، 
 برداریم. فرمان

رو  هاي کافر. از این ها و جن بردار اهللا متعال است؛ مگر انسان لذا هر چیزي فرمان
قدرش بیان فرموده است که بسیاري از مردم براي او سجده  در کتاب گران اهللا
 کنند و بسیاري دیگر نیز سزاوار عذاب االهی هستند: می

﴿ َ ل
َ
نَّ  تَرَ  مۡ �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ِ�  َمن � � �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَمن تِ َ�

َ
مۡ ٱوَ  ِض �ۡ�  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ

َجرُ ٱوَ  َباُل �ِۡ ٱوَ  �ُُّجومُ ٱوَ  ٓ ٱوَ  لشَّ َوا   ﴾َعَذاُب لۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َحقَّ  َوَ�ثِ�ٌ  �َّاِس� ٱ ّمِنَ  َوَ�ثِ�ٞ  بُّ �َّ
    ]١٨:  احلج[ 

ها و زمین هستند و نیز خورشید و ماه و ستارگان و  ي کسانی که در آسمان دانی همه آیا نمی
کنند و بسیاري هم سزاوار  ها و درختان و چارپایان و بسیاري از مردم براي اهللا سجده می کوه

 عذاب هستند.

کنند، سزاوار عذاب هستند؛ کافران اگرچه  سجده نمی کسانی که براي اهللا
، سر به یروي از شریعت یا براي عبادت و پرستش اهللاخاطر پ حاضر نیستند که به
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سجده بگذارند، ولی به صورت تقدیري یا اجباري، از سجده کردن براي اهللا گریزي 
 فرماید: ندارند؛ زیرا اهللا متعال می

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن � َو�﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  ]١٥: الرعد[  ﴾اهٗ َوَ�رۡ  ٗ� َطوۡ  ِض �ۡ�

 کند. ها و زمین است، خواسته و ناخواسته براي اهللا سجده می ه در آسمانک و هر آن 

 ست؛ زیرا هر چیزي در برابر تقدیر ي تقدیري جا، سجده منظور از سجده در این
چیره شود؛ لذا  تواند بر اهللا کس نمی باشد و هیچ االهی، خاضع و فرمان بردار می

 ي براي اهللا متعال بگریزد.تقدیر ي تواند از سجده کس نمی هیچ چیز و هیچ

تابند،  سر می ي شرعی براي اهللا جا که بسیاري از مردم از سجده اما از آن
ها و  ست که خورشید و ماه و ستارگان، و کوه ر عذاب هستند؛ این، در حالیاسزاو

 کنند. درختان و جانوران، براي اهللا متعال سجده می
ي تکوینی یا تقدیري، براي اهللا  ههاي کافر، جز همان سجد ها و جن ولی انسان

ي  ست که همه اي ي تکوینی یا تقدیري، همان سجده کنند؛ سجده سجده نمی
جا  بر آنان رفته است، به اجبار و بنا بر تقدیري که از سوي اهللا موجودات هستی به

 آورند: می

َ�ٰ ٱ ِ�  َمن � َو�﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ]١٥: الرعد[  ﴾اهٗ َوَ�رۡ  ٗ� َطوۡ  ِض �ۡ�

 کند. ها و زمین است، خواسته و ناخواسته براي اهللا سجده می که در آسمان و هر آن

دارد که براي عالم درخواست  که اهللا متعال، این هستی را بر آن می خالصه این
آمرزش نمایند و برتر از استغفار هستی براي اهل علم، این است که فرشتگان، 

گسترانند؛ زیرا کارِ علما را که  پژوهان می علما و دانشهاي خود را براي  بال
 پسندند. جستجوي علم است، می

گسترانند؛ آیا  هاي خود را براي طالب علم می اهللا! فرشتگان بزرگوار بال سبحان
ست.  راستی که این، فضیلت بسیار بزرگی امتیاز و فضیلتی برتر از این سراغ دارید؟ به

ان فرمود که علما، وارثان پیامبران هستند. چه کسانی از در این حدیث بی پیامبر
برند؟ نزدیکان و خویشاوندانشان؟ خیر. کسانی که شب و روز را در  پیامبران، ارث می

برند؛ علما، وارثان  رکوع و سجده سپري می کنند؟ خیر. فقط علما از پیامبران ارث می
د؛ پیامبران هیچ درهم و دیناري برن پیامبران هستند و علم و عمل را از آنان ارث می
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هیچ ارثی براي دخترش فاطمه، عمویش عباس و  پیامبر اند. ارث نگذاشته به
پسرعموهایش، و نیز هیچ ارثی براي همسرانش برجا نگذاشت و دختر و همسرانش 
و دیگر نزدیکان و خویشاوندان آن بزرگوار از او ارث نبردند؛ زیرا پیامبران هیچ درهم 

ست تا کسی نگوید که تالش  گذاشتند و این، از حکمت االهی میارث ن بهو دیناري 
شود که اگر  براي کسب مال و ثروت بوده است. اینک این پرسش مطرح می پیامبر

گذاشتند، پس چرا در قرآن کریم آمده  ارث نمی پیامبران درهم و دیناري از خود به
 گفت: است که زکریا

نَك  ِمن ِ�  َ�َهۡب ﴿ ُ   ]٦  ،٥: مريم[ ﴾ُقوَب َ�عۡ  َءالِ  ِمنۡ  َوَ�رُِث  يَرِثُِ�  ٥ ا�ِّٗ وَ  �َّ
 پس از نزد خویش فرزندي به من عطا فرما که وارث من و وارث خاندان یعقوب باشد. 

منظور از ارث در این آیه، علم و نبوت است؛ نه مال و ثروت. پیامبران  پاسخ:
که  اند ارث گذارده بلکه تنها علم را بهاند؛  ارث نگذاشته هیچ درهم و دیناري از خود به

دست آورده  ي فراوانی به و هرکس علم کسب کند، بهره ترین میراث است بزرگ
عمل کسب و خواهم که شما را جزو کسانی قرار دهد که علم  از اهللا متعال می .است

کنند؛ این، همان میراث واقعی و سودمند است. آیا غیر از این است که انسان  می
نوردد تا به به میراثی که از پدرش مانده  هاي زمین از خاور تا باختر را درمی نهکرا

است، برسد؟ پس آیا سزاوار نیست که براي کسب علم که میراث پیامبران است، در 
 گوشه و کنارِ زمین به تالش و تکاپو بپردازیم؟

یابی به میراث پیامبران  آري؛ شایسته است که از هیچ کوششی براي دست
ست که وقتی یک عالم، عملی  ؛ همین فضیلت براي علم و دانش کافیفروگذار نباشیم

 دهد، این احساس را دارد که امام و الگویش محمد مصطفی را خالصانه انجام می
کند؛ هنگام وضو گرفتن،  است؛ زیرا اهللا متعال را آگاهانه و با بصیرت عبادت می

گیرد؛ و  گرد و از آن بزرگوار الگو مین می کند که به وضوي پیامبر احساس می
کند و مطابق روش آن بزرگوار  نگاه می خواند، گویا به نماز پیامبر گاه که نماز می آن

دهد. لذا همین یک  ها را نیز به همین ترتیب انجام می گزارد و سایر عبادت نماز می
ی که به او ست. لطف و عنایت پروردگار در حقّ کس فضیلت براي علم و دانش، کافی

ست که اموال  در حقّ کسی اومراتب بیش از لطف  دهد، به توفیق کسب علم می
 بند دارد. ي باشکوه و همسران و فرزندان دل ها فراوان و کاخ
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یا اهللا! به ما علمی سودمند، عملی شایسته، و رزقی حالل و فراخ که ما را از 
 ن تو بر هر کاري توانایی.یقی نیاز بگرداند، عنایت بفرما؛ به هایت بی آفریده

*** 

اَل: َسِمْعُت رسول اهللا وعن ابن مسعودٍ  -١٣٩٧
َ
 َسِمَع ِمنَّا «َ�ُقوُل:  ق

ً
َ اُهللا اْمرَأ نرَضَّ

ٍغ أْوىَع ِمْن َساِمٍع 
َّ
ُربَّ ُمَبل

َ
َما َسِمَعُه، ف

َ
َغُه ك

َّ
، َ�َبل

ً
[ترمذي، این حدیث را روایت  ».َشيْئا

 )1(باشد.] کرده و گفته است: حسن صحیح می
کسی را که  اهللا«فرمود:  که می شنیدم اهللا گوید: از رسول می مسعود ابن ترجمه:

برساند، شاداب  -به دیگران -گونه که شنیده است را همان چیزي از ما بشنود و آن
 ».ي آن، بهتر دریابد رسد، آن را از شنونده به او می -حدیث -بسا کسی که ؛ چهبگرداند

يب ه -١٣٩٨
َ
اَل رسول اهللا ر�رةَ وعن أ

َ
اَل: ق

َ
َم : «ق ِ

ْ
جل

ُ
َتَمُه، أ

َ
ك

َ
ٍم ف

ْ
َمْن ُسئَِل عن ِعل

[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي گفته است: حدیثی  ».يَْوَم الِقَياَمِة بِلَِجاٍم ِمْن نَارٍ 
 )2(باشد.] حسن می

ي دانشی  هرکس از او درباره«فرمود:  اهللا رسول گوید:  می وهریرهاب ترجمه:
آتشین به  افساريت با را پنهان کند، روز قیام آن -دانسته، پاسخِ -یده شود و اوپرس

 ».شود لگام کشیده می
 شرح

ترش گذشت؛  چندین حدیث در باب فضیلت علم آورده است که بیش /نووي
 «فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود ست که ابن از آن جمله، حدیثی

ً
َ اُهللا اْمَرأ نرَضَّ

اهللا کسی را که «؛ یعنی: »َشيْئاً، َ�بَلََّغُه َكَما َسِمَعُه، فَُربَّ ُمبَلٍَّغ أْوىَع ِمْن َساِمعٍ َسِمَع ِمنَّا 
برساند، شاداب  -به دیگران -گونه که شنیده است را همان چیزي از ما بشنود و آن

ي آن، بهتر  رسد، آن را از شنونده به او می -حدیث -بسا کسی که بگرداند؛ چه
 فرماید: گونه که اهللا متعال می ، یعنی شاداب بگرداند؛ همان»َنضَّرَ « لذا». دریابد

 این حدیث را صحیح دانسته است. 230در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی6764صحیح الجامع، ش:  )1(
 .3106ش:  /انی؛ و صحیح أبی داود، از آلب6284صحیح الجامع، ش:  )2(
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﴿ ٞ ةٌ  َم�ِذٖ يَوۡ  وُُجوه ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ    ]٢٣  ،٢٢: القيامة[  ﴾٢٣ نَاِظَرة
 کنند. و به پروردگارشان نگاه می شادابندها در آن روز  برخی چهره

هاي شادابی دارند.  بینند، چهره می که روز رستاخیز پروردگارشان را با چشم آنان
 فرماید: چنین می هم دیدار خودش را نصیبمان بگرداند. اهللا امید است که اهللا

﴿ ٰ ُ ٱ ُهمُ فََوقَٮ َّ�  َّ�َ  ٰ ٰ  مِ وۡ ۡ�َ ٱ لَِك َ� ٮ ورٗ  ةٗ نَۡ�َ  ُهمۡ َولَقَّ    ]١١: اإلنسان[  ﴾١١ �َوُ�ُ
 رساند. می شاديارد و به آنان سرور و د آن روز نگاه می  گمان اهللا، آنان را از سختی بی

گرداند؛ لذا با  هایشان را شادمان می هایشان را شادب و دل یعنی: اهللا متعال چهره
َ «ي  گریزي که به مفهوم لغوي واژه داشتیم، مفهومی که از این حدیث برداشت  »نرَضَّ

را  و آنبراي کسی که حدیثی از آن بزرگوار بشنود  پیامبرکنیم، این است که  می
در روز  گونه که شنیده است، به دیگران نیز برساند، دعا نموده که اهللا همان

بسا  چه«ي این حدیث آمده است:  اش را شاداب بگرداند. در ادامه رستاخیز چهره
؛ یعنی فهم و »ي آن، بهتر دریابد رسد، آن را از شنونده به او می -حدیث -کسی که

گونه نیز هست؛ زیرا  حدیث، داشته باشد. همین تري نسبت به راويِ برداشت دقیق
درستی روایت کرده و  بسا یک راوي، حدیثی را بدون درك معانی و مفاهیم آن به چه

اند و  آن را به علمایی رسانده است که مفاهیم و احکام فراوانی از آن، برداشت کرده
گذشت که مثالِ  تر حدیثی بدین مضمون اند. پیش سان مردم از آن استفاده برده بدین

دارد و  ست که آب باران را بر روي خود نگه می شخص نخست، مانند زمین سختی
کنند؛ اما مثالِ فقیه، مانند  مردم از آن براي آشامیدن و کشاورزي و آبیاري استفاده می

کند و در آن، علف و گیاهان  باران را جذب میست که آب  خیزي زمین حاصل
را از شرعی دسته از علماست که احکام و مسایل  ال آناین، مثروید؛  فراوانی می

 کنند. را براي مردم بیان می کشند و آن احادیث، بیرون می
ي علمی  ها درباره که وقتی از آن  نسبت به کسانی یستهشدار حدیث ابوهریره

کنند. در این  را کتمان می دانند، آن که پاسخش را می رغم این شود، به پرسیده می
 -دانسته، پاسخِ -ي دانشی پرسیده شود و او هرکس از او درباره«ده است: حدیث آم

چه را  ؛ زیرا او آن»شود را پنهان کند، روز قیامت با افساري آتشین به لگام کشیده می آن
گر،  که اهللا نازل فرموده، کتمان کرده است. لذا اگر مشخص بود که قصد پرسش
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باشد، جایز  میو عملِ به آن عِ مورد سوالش فراگرفتن آن مسأله یا پی بردن به موضو
گویی به او خودداري کنید؛ اما اگر برایتان روشن بود که قصدش  نیست که از پاسخ

که جوابش را بدهید یا خیر؛ زیرا اهللا متعال  استآزمودن شماست، تصمیم با خودتان 
 فرماید: می

﴿ ٰ ٰ  َكِذبِ لِلۡ  ُعونَ َس�َّ َّ�
َ
حۡ  لُونَ أ ٓ  فَإِن ِت� لِلسُّ وۡ  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�محۡ ٱفَ  ُءوكَ َجا

َ
عۡ  أ

َ
 رِۡض أ

 ]٤٢: دة املائ[   ﴾ ُهۡمۖ َ�نۡ 
خوارند. اگر نزدت  و بسیار حرام  العاده شنواي سخنان دروغ (و پذیراي باطل)، یهودیان فوق  

 آمدند، در میانشان دواري کن یا از آنان روي بگردان.

دهند که  را داور قرار نمی امبرها از آن جهت پی انست که ایند زیرا اهللا متعال می
خواستند بدانند که آن بزرگوار چه دارد؟ لذا اگر  به حکم او عمل کنند؛ بلکه فقط می

قصد آزمایشِ شما، سوالی پرسید و در پی حقیقت نبود، اختیار  کسی نزدتان آمد و به
چنین  گویی به او خودداري کنید؛ هم با خود شماست که پاسخش را بدهید یا از پاسخ

دنبال دارد،  دانستید که فتوا دادن یا بیان حکم در آن لحظه، پیامد بدي به اگر می
گویی را به وقت دیگري موکول کنید؛ این، کتمان علم نیست؛ بلکه موکول کردن  پاسخ

ست؛ زیرا گاه ممکن است که بیان یک حکم در لحظه یا شرایط  فتوا به زمان مناسبی
 رو موکول کردن آن به یک وقت دیگر، ایرادي ندارد. از این اي، مصلحت نباشد. ویژه

*** 

اَل رسول اهللا -١٣٩٩
َ
اَل: ق

َ
ا يُبَْتىَغ بِِه وَْجُه اهللاِ : «وعنه ق  ِممَّ

ً
ما

ْ
َم ِعل

َّ
ال  َمْن َ�َعل

 
َّ
ُمُه إِال

َّ
 اجَلنَِّة يَْوَم ا َ�َتَعل

َ
ْم َ�ِْد َعْرف

َ
ْ�َيا، ل  ِمَن ادلُّ

ً
[روایت ابوداود  ».لِقَياَمةِ يِلُِصيَب بِِه َعَرضا

 )1(با اسناد صحیح]
هرکس علمی را که تنها براي «فرمود:  اهللا رسول گوید:  می ابوهریره ترجمه:
یابی به چیزي از دنیا بیاموزد، روز  خاطر دست شود، به فرا گرفته می رضاي اهللا

 ».رسد قیامت بوي بهشت به مشامش نمی

این حدیث را صحیح دانسته  227در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی6159صحیح الجامع، ش:  )1(
 است.
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 شرح
علم، حدیثی بدین مضمون آورده است که در فضیلت تعلیم و ت /مؤلف

 هرکس علمی را که تنها براي رضاي اهللا«فرمود:  اهللا رسول گوید:  می ابوهریره
یابی به چیزي از دنیا بیاموزد، روز قیامت بوي  خاطر دست شود، به فرا گرفته می

 ».رسد بهشت به مشامش نمی
شود که  فرا گرفته می اهللاعلوم بر دو گونه است: نوعی از آن تنها براي رضاي 

دیگر علومی مانند  ست. و نوعِ ي آن، مانند زبان عربی همان علوم دینی و علوم پایه
شود و  هندسه، معماري، میکانیک و امثال آن است که از آن، به علوم دنیوي یاد می

یابی به مال و ثروت دنیا و امثال آن، هیچ ایرادي ندارد؛ مثالً  کسب آن با هدف دست
اش دست  کند تا به شغل مورد عالقه هاي مهندسی تحصیل می کسی در یکی از رشته

خواه خود برسد. لذا  خواند تا به کار و حقوق دل ي میکانیک درس می یابد یا در رشته
ایرادي ندارد که انسان از فرا گرفتن چنین علومی، هدف دنیوي داشته باشد؛ اما چه 

یت نماید که عالوه بر اشتغال، به مسلمانان نیز خوب است که در تحصیل این علوم، ن
ي مورد نظرش به  خدمت نماید و هدفش این باشد که وابستگیِ مسلمانان در رشته

هاي  ها و فعالیت برد برنامه کفار برداشته شود و دیگر ناگزیر نباشند که براي پیش
ا این حال اگر ب اقتصادي و صنعتی خود و امثال آن، از نیروهاي بیگانه کار بگیرند.

یابی به کار و حقوق  هدف کسی از تحصیل در چنین علومی، صرفا اشتغال و دست
باشد، ایرادي ندارد و گناهی بر او نیست که چرا با هدف دنیوي درس خوانده است 

کند؛ اما علوم شرعی  ست که براي افزایش مال و ثروتش داد و ستد می و مانند کسی
یابی به چیزي از  فرا گرفت و اگر کسی با هدف دست را تنها باید براي رضایت اهللا

رسد؛ این، هشدار  دنیا به تحصیل در این علوم بپردازد، بوي بهشت به مشامش نمی
ي ارتزاق خود  دین و علوم دینی را وسیله هرکسدهد که  ست و نشان می شدیدي

یره شده است قرار دهد یا با هدفی دنیوي به کسب این علوم بپردازد، مرتکب گناه کب
سوي  که توجه مردم را به براي این«و هیچ برکتی در علمِ او نیست؛ مثالً کسی بگوید: 

؛ یا بگوید: »پردازم خود جلب کنم یا به نام و نانی برسم، به تحصیل در این علوم می
خوانم تا مدرکی بگیرم و مشغول تدریس شوم و حقوقی  در این رشته درس می«

دافی به تحصیل علوم دینی بپردازد؛ بوي بهشت به مشام چنین یا با چنین اه» بگیرم
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ها و  هاي آموزشیِ فعلی که کسی در دانشکده کسی نخواهد رسید. در رابطه با نظام
پردازد و مدرکی  هاي علوم اسالمی می مراکز آموزش عالی به تحصیل در رشته

یا باشد؛ لذا اگر خاطر دن ست که گرفتن مدرك نباید فقط به گیرد، قابل یادآوري می
خوانم تا مدرکی بگیرم و به کرسی تدریس دست  من درس می«جویی بگوید:  دانش

یا با چنین اهدافی مدرك بگیرد، این، نیت » یابم و از این طریق به مردم خدمت کنم
که  ي تأسف است، این چه مایه ست و هیچ ایرادي ندارد. البته آن اي خوب و پسندیده

؛ ، همین مدارك استو استخدام افراد  یار براي تشخیص صالحیتترین مع امروزه مهم
ي یک  که مدرك دکترا دارد، اما در حد و پایه رغم این دي بهرفکه  در صورتی

عنوان  که مدرك دارد، به ؛ ولی همینآموز دبیرستان نیز دانش و اطالعات ندارد دانش
جاي خود؛ ولی به  نای کند. ها و مراکز آموزش عالی، تدریس می استاد در دانشگاه

هاي علمی افراد نیز مد نظر قرار گیرد. حال که  ییو تواناست که سوابق  ضروري
نگاهی هم به مدرك  گونه است، ایرادي ندارد که در تحصیل علوم دینی نیم شرایط این

ي تدریس و  داشته باشید تا از این طریق بستر و شرایط کافی براي شما در زمینه
یاد داشته باشید که هدفتان  هایتان به دیگران، فراهم شود؛ اما همواره به انتقال آموخته

و خدمت به مردم را  دنیا و کاالي زودگذر و فناپذیرِ آن نباشد؛ بلکه رضایت اهللا
هدف خویش قرار دهید تا وعید و هشدار شدیدي که در این حدیث آمده است، 

به ما معرفی کرده و  میزان دقیقی اهللا که رسول الحمدهللاگیرتان نگردد؛ زیرا  دامن
ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى«فرموده است: 

َ
اعمال به «یعنی:  )1(؛»إِ�ََّما األ

لذا ». ست که نیت کرده است آورد هر کسی، همان چیزي ها بستگی دارند و دست نیت
خوانَد تا مدرکی بگیرد و به  میجوي علوم اسالمی که در دانشگاه درس  به دانش

خواهم از این طریق  اي فقیر هستم و می من، از خانواده«گوید:  شغلی دست یابد یا می
یابی به دنیا  گوییم: تو که از این طریق خواهان دست ، می»خواهم برسم به شغل دل
 که داشتن کاري؛ ولی اگر هدفش خدمت به مردم باشد و با توجه به این هستی، زیان

جو و  ست، ایرادي ندارد که دانش مدرك براي تدریس در مراکز آموزشی ضروري
خواهد  ست که می نگاهی به کسب مدرك داشته باشد؛ این، نیت خوبی طالبِ علم نیم

 . [مترجم]1ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
                                           



 435   باب: فضیلت علم، و فراگیريِ دانش و آموزشِ آن

هاي خود را به دیگران منتقل نماید؛ اما توجه داشته  از طریق کسب مدرك، آموخته
هاي باد و اهداف  ش را از نیتباشد که کسب مدرك را هدفش قرار ندهد و خود

؛ زیرا ارزش و اهمیت علوم دینی، فراتر از دنیوي در کسب علوم دینی، پاك بگرداند
دانید  میآن است که با آن چیزي از دنیا کسب شود؛ فرجام کاالي دنیا روشن است؛ 

از شود؛ کاالي دنیا هرچه باشد،  به کجا ریخته میاگر خوردنی یا نوشیدنی باشد، که 
کاالي دنیا،  که اینکند یا  را ترك می میرد و آن یا انسان، می رج نیست:احال خ دو

ست؛ پس  رود؛ ولی آخرت، ماندگار و باقی گوید و از دستش می را ترك میصاحبش 
آید،  شمار می هاست و خود، عبادتی بزرگ به خاطر عبادت چرا علم دین را که به

ست.  خردي هیم؛ این، گمراهی در دین و بیاي براي رسیدن به کاالي دنیا قرار د پله
نیز براي از میان بردن جهل و نادانی  و حمایت از شریعتش علوم دینی را براي اهللا

هدایت  کیشان خود قرار بده و از آن براي راهنمایی دیگران به سوي از خویشتن و هم
وارثان پیامبران  باشی؛ زیرا علما، اهللا بر رسول و رهنمود االهی استفاده کن تا میراث

یقین او بر هر  هایمان را خالص، و کارهایمان را نیکو بگرداند؛ به هستند. اهللا متعال نیت
 کاري تواناست.

*** 

اَل: َسِمْعُت رسوَل اهللا $وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٤٠٠
َ
إنَّ «َ�ُقوُل:  ق

 يَْنزَتعُه ِمَن انلَّ 
ً
َم انزِْتَااع

ْ
َماءِ، َحىتَّ اَهللا ال َ�ْقبُِض الِعل

َ
َم بَِقْبِض الُعل

ْ
اِس، َولِ�ْن َ�ْقبُِض الِعل

وا
ُّ
وا وَأَضل

ُّ
َضل

َ
ٍم، ف

ْ
توا بَِغْ�ِ ِعل

ْ
أف

َ
وا ف

ُ
ُسئِل

َ
االً، ف  ُجهَّ

ً
ََذ انلَّاُس ُرُؤوسا ، اختَّ

ً
ْم ُ�ْبِق اَعملِا

َ
[متفق  ».إَِذا ل

 )1(علیه]
شنیدم که  اهللا گوید: از رسول می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:

را با وفات  گیرد؛ بلکه آن برنمی مردم میانباره از  یک همانا اهللا، علم را به«فرمود:  می
گاه که عالمی را باقی نگذارد، مردم سرگردگانی جاهل را  دارد تا آن علما از میان برمی

پرسند و آنان نیز بدون آگاهی فتوا  گیرند و مسایل خود را از آنان می رهبري می به
 ».کنند شوند و هم دیگران را گمراه می سان هم خودشان گمراه می دهند و بدین  می

 .2673؛ و صحیح مسلم، 100صحیح بخاري، ش:  )1(
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 شرح
ي این باب، حدیثی بدین مضمون آورده است که عبداهللا  در ادامه /نووي ماما

باره از میان  یک همانا اهللا، علم را به«فرمود:   گوید: پیامبر می $بن عمرو بن عاص
که سرانجام، علم و دانش از  ست به این اي اشاره؛ این حدیث، »گیرد مردم برنمی

ماند که مردم را به سوي دین  شود و در زمین، عالمی نمی هاي مردم برداشته می سینه
گاه که  نهد و آن انحطاط و فروپاشی می لذا امت رو بهارشاد و راهنمایی کند؛  اهللا

گردند.  گی گمراه میها برداشته شود، هم هاي مردم و از میان مصحف قرآن از سینه
و مخلوق نیست؛ بلکه  ست ي االهی شده اهل سنت بر این باورند که قرآن، کالم نازل

سوي اهللا  گردد؛ بازگشت قرآن به سوي او باز می از سوي اهللا متعال آمده است و به
کلی قرآن را ترك  متعال در آخر زمان، یعنی در زمانی خواهد بود که مردم به

سوي اهللا، براي  کنند. بازگشت قرآن به خوانند و به آن عمل نمی نمیرا  گویند، آن می
را  از کعبه در برابر ابرهه که قصد ویرانی آن گونه که اهللا حمایت از آن است؛ همان

 اي کامل در قرآن کریم نازل فرمود: باره سوره داري نمود و در این داشت، نگه

لَمۡ ﴿
َ
ۡص  َر�َُّك  َ�َعَل  َف َكيۡ  تَرَ  �

َ
لَمۡ  ١ فِيلِ لۡ ٱ بِ َ�ٰ بِأ

َ
 ٢ لِيلٖ تَۡض  ِ�  َدُهمۡ َكيۡ  َعۡل َ�ۡ  �

رۡ 
َ
بَا�ِيَل  اَطۡ�ً  ِهمۡ َعلَيۡ  َسَل َوأ

َ
يلٖ  ّمِن ِ�َِجاَر�ٖ  ِميِهمتَرۡ  ٣ �  ٖف َكَعۡص  فََجَعلَُهمۡ  ٤ ِسّجِ

 
ۡ
أ    ]٥  ،١: الفيل[   ﴾٥ ُ�ولِۢ مَّ

یا نیرنگشان را در تباهی اي) که پروردگارت با صاحبان فیل چه کرد؟ آ آیا ندیدي (ندانسته
هاي کلوخی  ریزه گروه بر آنان فرستاد که روي آنان سنگ قرار نداد؟ و پرندگانی را گروه

 شده قرار داد. انداختند. و سرانجام، آنان را همانند کاه جویده سختی می

اي با خود  ریزه هایی از پرندگان بر آنان فرستاد که هر کدامشان، سنگ دسته اهللا
رفت و آن  هر یک از این پرندگان به سراغ یکی از سپاهیان ابرهه میداشت و 

سان سپاهیان فیل از پا درآمدند و اهللا، آنان را  انداخت و بدین ریزه را روي او می سنگ
گاه این  و آن  هایی که چارپایان جویده ؛ یعنی مانند علفشده گردانید مانند کاه جویده

 ها مخلوط شده باشد. علف
دارند و با انواع گناه و  خر زمان که مردم حرمت این خانه را نگه نمیولی در آ

از  قامت لَنگ و کوتاه مردي نیمه کنند، اهللا معصیت نسبت به آن هتک حرمت می
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آید و یکایک  گرداند که با سپاهیانش به مکه می اهالی حبشه بر آنان مسلط می
کند. ببینید؛ اهللا  را ویران می نکشد و آ هاي کعبه را یکی پس از دیگري بیرون می سنگ

دانست که پیامبرش مردم  میمتعال، ابتدا کعبه را در برابر آن کافران نگه داشت؛ زیرا 
را از گمراهی، و شرك و تاریکی به سوي هدایت و عدالت و توحید رهنمون خواهد 

ه شکنند، کعبه از سرِ جایش برداشت شد؛ ولی در آخر زمان که مردم این حرمت را می
را ویران  گرداند که آن حکمت خویش، کسی را بر آن مسلط می به شود و اهللا می

گر  کس به مقابله با آن مرد ویران گوید و هیچ کس هیچ نمی کند؛ در آن هنگام، هیچ
سوي  ها برداشته شده، به ها و از میان مصحف خیزد. قرآن کریم نیز از سینه برنمی

گردد.  سوي او باز می اهللا متعال آمده است و به رود؛ زیرا از سوي باال می اهللا
باره، بلکه با  یک شود؛ البته نه به مردم برداشته می يها طور علم و دانش از سینه همین

میرند و دیگر، هیچ عالمی  ي راستین، یکی پس از دیگري میاوفات علما. لذا علم
گیرند و  و ریاست خویش می رهبري نادان را به ، افرادماند؛ در آن زمان مردم باقی نمی

دهند؛ روشن  خردان نیز از روي جهالت فتوا می خواهند؛ و این بی از آنان فتوا می
مانَد؛ زیرا  است که دیگر، چیزي از اسالم راستین و مبتنی بر کتاب و سنت، باقی نمی

اند. این حدیث، به کسب علم و دانش تشویق  علما و پیروان کتاب و سنت مرده
دهد که با کسب علم و دانش، خود را براي رویارویی با  این خبر را به ما میکند و  می

که تسلیم شویم و هیچ اقدامی نکنیم؛ گزارش یک  چنین وضعیتی آماده کنیم؛ نه این
را بپذیرد و در برابرش  واقعیت یا خبر دادن از آن، بدین معنا نیست که انسان، آن

به ما رسانده است، معنایش این نیست که  خبري را یعنی وقتی پیامبر تسلیم شود؛
 اهللا گونه که رسول دست روي دست بگذاریم و هیچ کاري انجام ندهیم؛ همان

لرََتَ�نُبَّ ُسَنَ َمْن اَكن َ�بْلَُ�م َحذَو الُقذِة بالُقذة َحىتَّ لَو دَخلوا ُجْحَر َضبٍّ « فرموده است:
َخلتُُموهُ  َ نیان خود پیروي خواهید یمل، از روش پیشطور کا مو به مو و به«. یعنی: »دلَ

کرد؛ حتی اگر وارد سوراخِ سوسماري شده باشند، شما نیز همین کار را خواهید 
پس «یعنی:  )1(»َ�َمن؟«خدا! یعنی از یهود و نصارا؟ فرمود:  پرسیدند: اي رسول». کرد!

و کردي نیست؛ بلکه یک هشدار است  این، به معناي تأیید چنین روي» چه کسی؟

 .2669)؛ و مسلم، ش: 7320، 3456صحیح بخاري، ش: ( )1(
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به  به امتش یادآوري نموده که از روش یهود و نصارا پیروي نکنند. اهللا رسول
را تأیید کرده یا مباح  که آن یک هشدار است؛ نه این عبارت دیگر، این خبرِ پیامبر

با خبرهاي هشداري را درك  قرار داده باشد. لذا باید تفاوت خبرهاي تأییديِ پیامبر
خبر داده است که علما  اهللا اخطار، تفاوت دارد؛ رسول کنیم و بدانیم که اخبار با

خواهند مرد؛ این، بدین معناست که اینک فرصت را غنیمت شماریم و تا علما در 
خرد، از روي  رسد که رهبرانی بی ها استفاده کنیم؛ زیرا زمانی می نآمیان ما هستند، از 

شوند و هم دیگران  ن گمراه میسان هم خودشا دهند و بدین نادانی براي مردم فتوا می
 کنند. را گمراه می

*** 



 حمد و ستایش، و شکر و سپاسِ اهللا متعالکتاب:  -13
 

 شرح
بخشی از کتابش را به موضوع حمد و ستایش اهللا متعال و شکر و  /مؤلف

 سپاس او اختصاص داده است.
از هر  یعنی توصیف و ستایش اهللا متعال با صفات کمالش و پاك دانستن او حمد،

باشد و  چیزي که منافیِ ستودگی و کمالِ اوست. اهللا متعال سزاوار حمد و ستایش می
گردد.  صفات واالیش، همراه با محبت و تعظیم ستایش می کمالِ خاطر جمال و به
 فرماید: که می خاطر آغاز آفرینش ستوده است؛ چنان خود را به اهللا

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ِيٱ ِ�َّ ٰ َ�ٰ لسَّ ٱ َخلَقَ  �َّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
لَُ�ٰ ٱ وََجَعَل  َض �ۡ�   ]١: األنعام[ ﴾�ُّورَ ٱوَ  تِ لظُّ

ها و روشنی ها و زمین را آفریده و تاریکیي اهللا است که آسماني حمد و ستایش ویژههمه
 .را پدید آورده است

 فرماید: اش ستوده است؛ می خاطر فرو فرستادن کتب بر بنده و خود را به
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ِيٓ ٱ ِ�َّ نَزَل  �َّ

َ
ٰ  أ ِ َ�بۡ  َ�َ ُ  َعلَ�ۡ  َولَمۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِده   ]١: الكهف[﴾١ ِعوََجاۜ  ۥ�َّ

اش فرو فرستاد و در آن کجی و ي اهللا است که کتاب را بر بندهي حمد و ستایش ویژههمه
 انحرافی نگذاشت.

 چنین خود را ستوده است که هیچ شریک و همتایی ندارد: هم
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َوقُلِ ﴿ ِيٱ ِ�َّ ُ  يَُ�ن َولَمۡ  اَوَ�ٗ  َ�تَِّخذۡ  لَمۡ  �َّ ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  ۥ�َّ  َولَمۡ  كِ ُملۡ ل

ُ  يَُ�ن ۖ ٱ ّمِنَ  َوِ�ّٞ  ۥ�َّ ّلِ ُّ�  ۡ ۢ تَ�ۡ  هُ َوَ�ّ�ِ  ]١١١: اإلرساء[    ﴾١١١ �بَِ�
ي اهللا است که فرزندي براي خود نگرفته و هیچ شریکی در  و بگو: حمد و ستایش ویژه  

که باید  انروایی ندارد و چنین نیست که به سبب ناتوانی، یار و یاوري داشته باشد. و چنانفرم
 او را به بزرگی یاد کن.

را در دست دارد و اوست فرجام آفریدگان و پایان و نیز خود را ستوده است که 
 کند: درستی قضاوت می که به

ۡ ٱ َوتََرى﴿  َنُهمبَيۡ  َوُقِ�َ  َرّ�ِِهمۚۡ  دِ ِ�َمۡ  �َُسّبُِحونَ  ِش رۡ عَ لۡ ٱ لِ َحوۡ  ِمنۡ  ّفِ�َ َحآ �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل
 ِ � �َۡ ٱب ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َو�ِيَل  ّقِ   ]٧٥: الزمر[   ﴾ ٧٥ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
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اند و ضمن حمد و ستایش پروردگارشان  بینی که پیرامون عرش حلقه زده و فرشتگان را می 
ي حمد  شود: همه گردد و گفته می حق داوري می بهکنند. و در میانشان  او را به پاکی یاد می

 و ستایش از آنِ اهللا، پروردگار جهانیان است.

خاطر آغاز آفرینش، تداوم آن و پایان دادن به آن، ستوده است؛  به لذا اهللا
شود؛  اش فرو فرستاده، ستایش می رو که کتاب و شریعت را بر بنده چنین از آن هم

هرگاه امرِ خوشایندي به رو  باشد. از این حمد و ستایش می بلکه در همه حال، سزاوار
احِلَاِت «فرمود:  رسید، می می پیامبر ي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ الصَّ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
حمد و «یعنی:  )1(.»احل

و چون مصیبت یا امر » رسد ها به انجام می نیکی ستایش، از آنِ اهللا است که به لطفش
ِ ىلَعَ لُكِّ َحالٍ «فرمود:  رسید، می می ناخوشایندي به او َْمُد ِ�َّ

ْ
اهللا متعال عالوه بر  )2(.»احل

 که خودش را ستوده، به بندگانش نیز دستور داده است که او را ستایش کنند: این

ِيَن ٱۡصَطَ�ٰٓ ﴿ ٰ ِعَبادِهِ ٱ�َّ ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ]٥٩ [نمل:  ﴾قُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
 از آنِ اهللا است و درود و سالم بر بندگانش که (آنان را) برگزید.بگو: حمد و ستایش 

سان به ما دستور داد که او را ستایش کنیم؛ بلکه این امر را یکی از ارکان  بدین
ي حمد،  درست نیست و سوره» حمد«ي  نماز قرار داد؛ زیرا نماز بدون خواندنِ سوره

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿شود: با حمد و ستایشِ اهللا آغاز می ي  ؛ اگر این آیه از سوره﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
فاتحه، ساقط شود و تالوت نگردد، نمازتان درست نیست؛ لذا حمد و ستایش اهللا 

گزاري از  طور شکر و سپاس؛ یعنی سپاس متعال بر هر انسانی واجب است. و همین
عال چه همه راستی اهللا مت باشد. به شمارش، واجب می ي بیهاخاطر نعمت به اهللا

درستی، مال و ثروت، خانواده، امنیت و  ! نعمت عقل و تنتنعمت به ما داده اس
 هایی که قابل شمارش نیست: دیگري نعمت

ْ  �ن﴿ وا ِ ٱ َمةَ نِعۡ  َ�ُعدُّ َّ�  �َ  ۡ�ُ ٓ  ]١٨: النحل[  ﴾ُصوَها
 آورید.ها را به شمارش در توانید آن هاي اهللا را بشمارید، نمی و اگر بخواهید نعمت  

 .4640ش:  /امع، از آلبانیر.ك: صحیح الج صحیح است؛ )1(
 ي اهللا متعال است. حمد و ستایش در همه حال، ویژه )2(
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کشیدن را در نظر بگیرید که در هر دقیقه چند بار تکرار  همین دم و بازدم یا نفس
گردد؛ پس در هر نفسی دو نعمت وجود دارد  شود و اگر بند آید، انسان هالك می می

ها از قبیل: عقل، اوالد، مال و  و همین نعمت نیز قابل شمارش نیست؛ سایر نعمت
ست که انسان باید  هاي بزرگ ها نعمت ي این خود؛ همهجاي  ثروت، و دین و ایمان به
اند: شکر و سپاس، یعنی اطاعت و  جاي آورد. علما گفته شکر و سپاسش را به

فرمان  دهنده؛ لذا شکر نعمت، این است که انسان از اهللا برداري از نعمت فرمان
داده شده است؛  اش متناسب با نعمتی باشد که به او گزاري که سپاس ویژه این ببرد؛ به
ات و  به تو مال و ثروت بخشیده، باید اثرش در لباس، خانه و سواري اگر اهللا
چنین اگر  کنی، وجود داشته باشد؛ هم طور در صدقات و بذل و بخششی که می همین

اهللا متعال به تو علم و دانش داده است، باید نشانه و اثرش در تو دیده شود؛ یعنی 
فرا  ان مردم بپردازي و به دیگران آموزش دهی و به سوي اهللاباید به نشر آن در می

 بخشد. اش می ست که اهللا متعال به بنده بخوانی؛ لذا شکر و سپاس از جنس نعمتی
هاي االهی را ناسپاسی کرده  لذا کسی که از اهللا نافرمانی کند، در حقیقت نعمت

 فرماید: است؛ اهللا متعال می
لَمۡ ﴿

َ
ِيٱ إَِ�  تَرَ  � ْ  نَ �َّ لُوا ِ ٱ َمَت نِعۡ  بَدَّ ْ  �رٗ ُ�فۡ  �َّ َحلُّوا

َ
 َجَهنَّمَ  ٢٨ َوارِ ۡ�َ ٱ َدارَ  َمُهمۡ قَوۡ  َوأ

ۖ لَوۡ يَۡص   ]٢٩  ،٢٨: ابراهيم[   ﴾٢٩ َقَرارُ لۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َ�َها
آیا ندیدي کسانی را که نعمت اهللا را به کفر و ناسپاسی تبدیل نمودند و قومشان را به   

شوند و چه بد  (به سراي) دوزخ که وارد آن می شاندند؟سراي نابودي و هالکت ک
 ست! جایگاهی

ست و به همان اندازه که گناه و  هاي االهی آدمِ گنهکار، در حقیقت ناسپاسِ نعمت
را  زبان خداوند شود؛ اگرچه به اش کاسته می گزاري کند، از میزان سپاس معصیت می

کند، در  ل، معصیت و نافرمانی میگوید و در عم زبان شکر می شکر کند. کسی که به
برداري از  گزاري، یعنی اطاعت و فرمان اش صادق نیست؛ زیرا شکر و سپاس گفته

شکر نعمت، نعمتت افزون «اند:  گونه که گفته گذار. همان دهنده و منت پروردگار نعمت
 فرماید: اهللا متعال می». کند

ذَّنَ  �ذۡ ﴿
َ
  ُ�مۡ َشَكرۡ  لَ�ِن َر�ُُّ�مۡ  تَأ

َ
  ﴾لََشِديدٞ  َعَذاِ�  إِنَّ  ُ�مۡ َ�َفرۡ  َولَ�ِن زِ�َدنَُّ�ۡمۖ َ�

    ]٧: ابراهيم[ 
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گزاري نمایید، حتماً نعمتم را بر شما  گاه که پروردگارتان وعده داد: اگر سپاس و آن 
 گمان عذابم، سخت و شدید است. افزایم و اگر ناسپاسی کنید، بی می

چه  افزاید و چنان ل نعمتش را بر او میگزاري نماید، اهللا متعا اگر انسان سپاس
دهد که بسیار سخت و شدید  ناسپاسی کند، خود را در معرض عذاب االهی قرار می

 فرماید: است. اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا ِ  ُكُروا  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن ِ�َّ

   ]١٧٢: البقرة[    ﴾ ١٧٢ ُبُدونَ َ�عۡ 
ایم، بخورید و شکر اهللا را به جاي اي که نصیبتان کردههاي پاکیزهاي مؤمنان! از نعمت 

 کنید.آورید، اگر تنها او را عبادت می

ها را به شما داد و راه رسیدن به این  پس شکرگزار اهللا باشید که این نعمت
همه نعمت  گر اهللا متعال بخواهد، ما را از این. اها را برایتان فراهم ساخت نعمت

 فرماید: که می کند؛ چنان را براي ما دشوار می یابی به آن گرداند یا دست محروم می
فََرَء�ۡ ﴿
َ
ا ُتمأ نُتمۡ  ٦٣ ُرثُونَ َ�ۡ  مَّ

َ
مۡ  ۥٓ رَُعونَهُ تَزۡ  َءأ

َ
ٰ ٱ نُ َ�ۡ  أ ٓ  لَوۡ  ٦٤ رُِعونَ ل�َّ  هُ َ�ٰ َ�ََعلۡ  ءُ �ََشا

ُهونَ  مۡ تُ َ�َظلۡ  امٗ ُحَ�ٰ  فََرَء�ۡ  ٦٧ ُروُمونَ َ�ۡ  نُ َ�ۡ  بَۡل  ٦٦ َرُمونَ لَُمغۡ  إِنَّا ٦٥ َ�َفكَّ
َ
ۡ ٱ ُتمُ أ ٓ ل  ءَ َما

ِيٱ نُتمۡ  ٦٨ ُ�ونَ �َۡ�َ  �َّ
َ
نَزۡ�ُ  َءأ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  ُموهُ أ مۡ  نِ ُمزۡ ل

َ
ۡ ٱ نُ َ�ۡ  أ ٓ  لَوۡ  ٦٩ ُم�ِلُونَ ل  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ءُ �ََشا

َجاجٗ 
ُ
فََرءَ  ٧٠ ُكُرونَ �َشۡ  َ� فَلَوۡ  اأ

َ
نُتمۡ  ٧١ تُوُرونَ  لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ ُتمُ �ۡ أ

َ
  َءأ

ۡ
�َش�

َ
ٓ  ُ�مۡ أ مۡ  َشَجَرَ�َها

َ
 أ

ۡ ٱ نُ َ�ۡ   ] ٦٣،٧٣: الواقعة[ ﴾٧٣ وِ�نَ ُمقۡ ّلِلۡ  اعٗ َوَمَ�ٰ  كَِرةٗ تَذۡ  َهاَ�ٰ َجَعلۡ  نُ َ�ۡ  ٧٢ ونَ  ُٔ ُمنِ� ل
یانیم؟ اگر رو رویانید یا ما می آن را می آیا شمااید؟  کارید، توجه کرده چه می آیا به آن 

زده  و بدین ترتیب شما شگفت گردانیم د و خشکیده میرا گیاهی خُر  طور قطع آن بخواهیم، به
ایم. آیا به آبی  بهره بلکه ما محروم و بی ایم؛ راستی ما زیان کرده گویید:) به شوید. (و می می

ایم؟ اگر  کننده زلفرستید یا ما نا از ابر فرو میاید؟ آیا شما آن را  نوشید، توجه کرده که می
گزارید؟ آیا به آتشی که روشن  گردانیم، پس چرا سپاس نمی بخواهیم آن را تلخ و شور می

را پند و  ایم؟ ما، آن  اید یا ما پدیدآورنده را پدید آورده اید؟ آیا شما آن  کنید، توجه نموده می
 ایم. اي براي رهگذران قرار داده بهره

گونه که بیان شد،  هی بر ما واجب است و همانهاي اال که شکر نعمت خالصه این
باشد؛ یعنی انسان متناسب با علم و ثروتی که  شکر نعمت، از جنس خود نعمت می

کند. اگر اهللا   متعال به او بخشیده است، علم و ثروتش را از دیگران دریغ نمیاهللا
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مک و یاريِ شما کیشانی که به ک درستی داده است، باید به هم متعال به شما نیرو و تن
 ست. ِ توانایی و سالمتی نیاز دارند، کمک کنید؛ این، شکرِ نعمت

*** 
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 فرماید: اهللا متعال می
ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿

َ
ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ ُكرۡ أ     ]١٥٢: البقرة[                 ﴾١٥٢ ُفُرونِ تَ�ۡ  َوَ�  ِ�  ُكُروا

یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم و شکر و سپاسم را به جاي آورید و مرا ناسپاسی  پس مرا  
 نکنید.

 فرماید: و می

زِ�َدنَُّ�مۡ  ُ�مۡ َشَكرۡ  لَ�ِن﴿
َ
   ]٧: ابراهيم[                                                                       ﴾َ�

 افزایم. ا بر شما میگزاري نمایید، حتماً نعمتم ر اگر سپاس

 فرماید: و نیز می
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َوقُلِ ﴿  ]١١١: اإلرساء[                   ﴾ِ�َّ
 ي اهللا است. و بگو: حمد و ستایش ویژه  

 فرماید: چنین می هم
ٰ َدعۡ  َوَءاِخرُ ﴿ نِ  ُهمۡ َوٮ

َ
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ أ    ]١٠:  يونس[                 ﴾١٠ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ

 ».باشد ي اهللا، پروردگار جهانیان می ي حمد و ستایش ویژه همه«پایان دعایشان این است که:  و

 شرح
ي حمد و ستایش پروردگار و نیز شکر و سپاسِ او گشوده  بابی درباره /مؤلف

 فرماید: و این آیه را یادآور شده است که اهللا متعال می
ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿

َ
ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ ُكرۡ أ   ]١٥٢: البقرة[                  ﴾١٥٢ ُفُرونِ تَ�ۡ  َوَ�  ِ�  ُكُروا

 پس مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم و شکر و سپاسم را به جاي آورید و مرا ناسپاسی نکنید.
تنهایی، ذکري  ست و ذکر زبانی به باید دانست که ذکر و یاد اهللا، همان ذکرِ قلبی

 اید:فرم می باشد؛ زیرا اهللا ناقص می
�ۡ  َمنۡ  تُِطعۡ  َوَ� ﴿

َ
َبعَ ٱوَ  رِنَاذِكۡ  َعن ۥَبهُ قَلۡ  َناَفلۡ أ َّ�  ٰ    ]٢٨: الكهف[                         ﴾هُ َهَوٮ

 ي نفس خویش پیروي نمودهایم و او از خواستهاز کسی که دلش را از یادمان غافل نموده
 است، پیروي مکن.

 ایم؛ بلکه فرمود: کسی از  اشتهنفرمود: کسی که زبانش را از ذکر خویش باز د
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ایم. لذا ذکر سودمند، ذکرِ قلب است و چنین ذکري در  قلبش را از یاد خود غافل کرده
گاه که  رود یا آن که راه می تواند در حالی باشد؛ یعنی انسان می همه حال، ممکن می

؛ نشسته یا دراز کشیده است، در آیات االهی بیندیشد که جزو ذکر و یاد اوست
هایی که در سنت آمده است، جزو ذکر و یاد اهللا متعال است؛  چنین گفتنِ عبارت هم

ٍء  �ال «اذکاري مانند:  ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ

 و.... »سبحان اّ� «، و »قَِديرٌ 
 فرماید: ست؛ اهللا متعال می اي از ذکر االهی نماز نیز نمونه

قِمِ ﴿
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۖ لصَّ لَوٰ ٱ إِنَّ  ةَ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ َشا ِ ٱ رُ َوَ�ِ�ۡ  ُمنَكرِ� ل َّ�  ۡ�

َ
  ﴾َ�ُ أ

 ]٤٥: العنكبوت[ 
دارد. و ذکر و یاد اهللا،  گمان نماز از کارهاي زشت و ناپسند باز می و نماز را برپا دار؛ بی  

 .تر است بزرگ

اند:  ، گفته»تر است یاد و ذکر اهللا بزرگ«ي االهی که  ي این فرموده علما درباره
باشد. در هر حال  ترین یاد و ذکر اهللا متعال می معنایش این است که نماز بزرگ

شایسته است که انسان همواره با زبانش ذکرِ اهللا بگوید و با قلبش نیز در ذکر و یاد 
زمان اهللا را یاد کنند تا ذکري کامل حاصل شود؛  ش، هماهللا باشد؛ یعنی قلب و زبان

تر و  باشد و ذکر قلب، مهم تنهایی سودمند است، اما ناقص می زیرا اگرچه ذکر زبان به

ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿فرماید:  . اهللا متعال میتر است اساسی
َ
مرا یاد کنید تا «؛ یعنی:  ﴾ُ�مۡ ُكرۡ أ

َمْن َذَكَرِ� يِف «فرماید:  می ثابت است که اهللا از پیامبر». من نیز شما را یاد کنم

هرکه مرا «یعنی:  )1(؛»ىِف َمألٍ َذَكْرتُُه ىِف َمألٍ َخْ�ٍ ِمنُْهمْ َذَكَرِ� ْن مَ وَ  َ�ْفسه َذَكْرته يِف َ�ْفيِس 
مرا در جمعی یاد  کنم و هرکس در تنهایی یاد کند، من نیز او را پیش خود یاد می

 گر فضیلت ذکر است. اهللا این، بیان ».کنم بهتر از آنان یاد می ، او را در جمعینماید

ْ شۡ ٱوَ ﴿فرماید:  می جاي آورید و  و شکر و سپاسم را به«یعنی:  ﴾ ُفُرونِ تَ�ۡ  َوَ�  ِ�  ُكُروا
 گزاري و نیز کفران و ناسپاسی بیان شد. تر، مفهوم سپاس پیش». مرا ناسپاسی نکنید

*** 

 .8137صحیح الجامع، ش:  ؛صحیح است )1(
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يب هر�رةَ  -١٤٠١
َ
، َ�َنَظَر  انلَّيِبَّ  أنَّ  وعن أ نَبٍ

َ
ٍْر َول رْسَِي بِِه بَِقَدَحْ�ِ ِمْن مخَ

ُ
َة أ

َ
ْل يِتَ يلَ

ُ
أ

ْو أَخْذَت اخَلْمَر َغَوْت 
َ
ِي َهَداَك لِلِفْطَرةِ ل

َّ
. َ�َقاَل ِجرب�ل: احَلْمُد هللاِ اذل نَبَ

َّ
َخَذ الل

َ
أ
َ
ْهَما ف إيِلَ

ُتَك. مَّ
ُ
 )1([روایت مسلم] أ

پیاله آوردند که در یکی،  پیامبرشب معراج براي : گوید می ابوهریره ترجمه:
ي شیر را  ها نگریست و سپس پیاله شراب و در دیگري، شیر بود. آن بزرگوار به پیاله

سوي فطرت  ي اهللا است که تو را به گفت: حمد و ستایش ویژه گرفت. جبرئیل
 ».شد گرفتی، امتت گمراه می ي شراب را می رهنمون شد؛ اگر پیاله

اَل:  وعنه: َ�ْن رسوِل اهللا -١٤٠٢
َ
َْمُد هللاِ َ�ُهَو «ق  �ِيِه بِاحلْ

ُ
لُكُّ أْمٍر ِذي بَاٍل ال ُ�ْبدأ

َطعُ 
ْ
 )2(اند.] باشد که ابوداود و غیرِ او روایت کرده [حدیثی حسن می ».أ�

هر کارِ مهمی که با الحمدهللا « فرمود: اهللا رسول گوید:  می ابوهریره ترجمه:
 ».برکت است جام و بیآغاز نشود، نافر

يب موىس األشعريِّ  -١٤٠٣
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
اَل اُهللا «ق

َ
ُ الَعْبِد، ق

َ
إَِذا َماَت َودل

َؤاِدهِ؟ 
ُ
َبْضُتْم َ�َمَرة ف

َ
َ َ�ْبِدي؟ فيقولوَن: َ�َعْم. فيقوُل: � َبْضُتْم َودلَ

َ
 لَِمالئَِ�تِِه: �

َ
َ�َعاىل

: فيقولوَن: َ�َعْم. فيقوُل: فَماذَ 
َ

اَل َ�ْبِدي؟ فيقولوَن: مَحَِدَك َواْسرَتَْجَع. فيقول اُهللا َ�َعاىل
َ
ا ق

وهُ َ�ْيَت احَلْمدِ   يف اجَلنَِّة، وََسمُّ
ً
[ترمذي این حدیث را روایت کرده و  ».اْ�ُنوا لَِعْبِدي بَيْتا

 )3(باشد.] گفته است: حدیثی حسن می
فرزند بنده(ي مومن)  هرگاه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی ترجمه:

دهند:  ام را گرفتید؟ پاسخ می فرماید: فرزند بنده میرد، اهللا متعال به فرشتگانش می می
ام چه گفت؟  فرماید: بنده گویند: بله. می ي دلِ او را گرفتید؟ می فرماید: ثمره آري. می

ِ  إِنَّا﴿جاي آورد و دهند: حمد و ستایش تو را به پاسخ می َّ�ِ  ٓ ا  ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ

 .168؛ وصحیح مسلم، 4709صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1031؛ و ضعیف أبی داود، ش: 4218ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )2(
تر  . این حدیث پیش1408ش:  /، از آلبانی؛ السلسلۀ الصحیحۀ795صحیح الجامع، ش:  )3(
 آمده است. 927ي  شماره به
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ي  را خانه ام بسازید و آن اي در بهشت براي بنده فرماید: خانه اهللا متعال می )1(گفت.
 ».بنامید "حمد"

اَل رسول اهللا وََ�ْن أ�ٍس  -١٤٠٤
َ
َة، : «قاَل: ق

َ
ل

ْ
�

َ
ُل األ

ُ
ْ�ىَض َعِن الَعْبِد يَأ�

َ
إنَّ اهللا ل

 ْ ُب الرشَّ ْيَها، َو�رَْشَ
َ
ْيَهاَ�َيْحَمُدهُ َعل

َ
 )2([روایت مسلم] ».َ�َة، َ�َيْحَمُدهُ َعل

اي که غذایی  اهللا متعال از بنده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
نوشد و اهللا را  اي آب می گوید یا هنگامی که جرعه خورد و او را حمد و سپاس می می

 ».شود کند، راضی و خشنود می حمد و ستایش می
 شرح

در باب حمد و شکر اهللا آورده است؛ ناگفته  /ست که مؤلف ها احادیثی این
که مصیبت  هاي االهی و لطف و عنایت اوست و چنان پیداست که هر چه داریم، نعمت

ي ناگوار یا اذیتی که به انسان  بی به ما برسد، پناهگاهی جز اهللا نداریم؛ هر مسألهییا آس
خاطر خاري  باشد؛ حتی اهللا متعال به یي گناهان انسان م لطف پروردگار، کفاره برسد، به

هاي االهی،  بخشد؛ لذا الطاف و نعمت رود، گناهانش را می که در پاي مسلمان فرو می
خاطر  را به باشد و بر ما واجب است که همواره اهللا شمار و غیرقابل شمارش می بی
واید حمد و جاي آوریم. یکی از ف همه نعمت، ستایش کنیم و شکر و سپاسِ او را به این

ستایش، این است که اگر در آغاز کاري الحمدهللا بگوییم یا کاري را با نام و یاد اهللا آغاز 
گرداند؛ لذا مؤلفی که کتابش را با  می را براي ما خجسته و مبارك کنیم، اهللا متعال آن

را  اش اهللا کند یا سخنرانی که در ابتداي سخنرانی حمد و ستایش پروردگار آغاز می
ست که گفتن  ستاید، در کتاب و سخنرانی هر دو خیر و برکت خواهد بود. گفتنی یم

که گفتنِ  اهللا بگوییم ، بسمالحمدهللاگفتنِ به جاي توانیم  میگونه است و  اهللا نیز همین بسم
اهللا  برَد و بسم که انسان حیوانی را سر می . هنگامیي خیر و برکت است مایه اهللا نیز بسم
حیوان، حالل و بابرکت خواهد بود؛ اما اگر الحمدهللا بگوید، ذبیحه، حالل گوید، آن  می

گردد؛ اگر هنگام ذبح کردن، فقط اهللا اکبر  الل میحاهللا  شود؛ زیرا ذبیحه، فقط با بسم نمی

ِ  إِنَّا﴿یعنی الحمدهللا و  )1( َّ�ِ  ٓ ا  گفت. ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ
 آمده است. (مترجم)] 441و نیز  144ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2734صحیح مسلم، ش:  )2(
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روایت شده است:  اهللا نگوید، باز هم آن ذبیحه حالل نیست. از پیامبر بگوید و بسم
البته ». است -برکت یعنی بی - آغاز نشود، نافرجامهر کارِ مهمی که با الحمدهللا«

که در ابتداي  گزین حمد باشد؛ چنان تواند جاي اهللا می گونه که بیان شد، بسم همان
چنین  همست؛  اهللا ضروري خوردن و آشامیدن، و نیز در آغاز هنگام وضو گفتن بسم

 َجنِّبْنَا ا�َّ اهللا�ْسِم «وید: کند، باید این دعا را بگ زمانی که انسان با همسرش نزدیکی می
يَْطاَن َما َرَزْ�تَنَا يَْطاَن وََجنِّْب الشَّ به نام اهللا؛ یا اهللا! شیطان را از ما و فرزندي «یعنی:  )1(؛»الشَّ

 ».کنی، دور بگردان که نصیبمان می
غذایی اي که  اهللا متعال از بنده«یکی از فواید حمد و ستایش، این است که 

نوشد و اهللا را  اي آب می گوید یا هنگامی که جرعه او را حمد و سپاس می خورد و می
ي  اهللا واژه هممبرخی از علما رح». شود کند، راضی و خشنود می حمد و ستایش می

لَةَ «
ْ
�

َ
اند و  یا غذا را که در این حدیث آمده است، به ناهار یا شام تفسیر کرده »األ

که امام احمد  خورد؛ چنان ست که انسان می اي اند: منظور، هر لقمه برخی دیگر گفته
گفت؛ از او پرسیدند: اي اباعبداهللا! چرا  خورد، الحمدهللا می اي که می هر لقمه /حنبل

خوردن و الحمدهللا گفتن، از «گویید؟ فرمود:  خورید، الحمدهللا می اي که می با هر لقمه
لَةَ «از  /گویا برداشت امام احمد». خوردن و ساکت بودن بهتر است

ْ
�

َ
یا غذا که  »األ

تر علما،  جاي هر نوبت غذا، هر لقمه بوده است؛ ولی بیش در این حدیث آمده، به
ي غذا  ست که انسان پس از هر وعده اند؛ یعنی کافی را به هر نوبت غذا تفسیر کرده آن

اهللا متعال از «اي ضروري نیست. لذا  الحمدهللا بگوید و گفتن آن پس از هر لقمه
نوشد و  اي آب می جرعه گوید یا حمد و سپاس می خورد و او را غذایی میاي که  بنده

خواهم که  از اهللا متعال می ».شود کند، راضی و خشنود می اهللا را حمد و ستایش می
 ي ما بگرداند. رضایتش را نصیب همه

 یک پرسش و پاسخ آن:
 خوردن و آشامیدن با دست چپ چه حکمی دارد؟

خورد  با دست چپ، حرام است و کسی که با دست چپش میخوردن و آشامیدن 
باشد و از رهنمود االهی دوري کرده است؛ زیرا  نوشد، شبیه و پیرو شیطان می یا می

 .$عباس نقل از ابن به 1434)؛ و مسلم، ش: 7396، 6388 ،5165، 3271، 141، ش: (صحیح بخاري )1(
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با «به او فرمود:  با دست چپ خود، غذا خورد؛ پیامبر اهللا شخصی نزد رسول
». گاه نتوانی چهی«فرمود:  توانم. پیامبر آن مرد گفت: نمی». دست راست خود بخور

توانست دست  چیزي جز کبر، آن مرد را از اطاعت بازنداشت؛ وي از آن پس نمی
لذا بر انسان واجب است که براي خوردن و  )1(راستش را به سوي دهانش بلند کند.

شود که برخی از افراد، در  خود استفاده کند؛ گاه دیده میراست  آشامیدن از دست
خورند، اما لیوان را در دست  با دست راست غذا می کنند و غذا خوردن رعایت می

گویند: دست راست ما چرب است  نوشند؛ می گیرند و با دست چپ آب می چپ می
ي  گوییم: این، یک مسأله و ناچاریم لیوان را در دست چپ بگیریم تا آلوده نشود؛ می

ن با دست چپ، سادگی بگذریم؛ زیرا آشامید و مستحب نیست که از کنارِ آن به  ساده
باشد، فقط در ضرورت شدید و شرایط خاص و  چه حرام می حرام است و آن

گردد و آلوده شدن یا چرب شدن لیوان، ضرورت نیست؛ بلکه  گریزناپذیر جایز می
 امکانِ شستنِ لیوان وجود دارد.

*** 

 . [مترجم]618ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
                                           



 اهللا درود و صلوات بر رسولکتاب:  -14

، و و فضیلت آن برباب: امر به درود فرستادن بر پیام -243
 هاي صلوات اي از اشکال و عبارت پاره

 شرح
 گشوده است.» امر به درود فرستادن بر پیامبر«در کتابش بابی به نام  /مولف

ي  امر یا دستور، گاه براي وجوب است و گاه براي استحباب؛ زمانی که افاده
شود و مفهوم  یکند، بدین معناست که انسان با ترك آن عمل، گنهکار م وجوب می

را انجام ندهد  برد و اگر آن را انجام دهد، اجر می استحباب، این است که اگر انسان آن
شود؛ لذا تنها وجه مشترك میان واجب و مستحب، این  یا ترك نماید، گنهکار نمی

یابد؛ اما ثواِب واجب، بیش از اجر  است که انسان با انجامِ هر دو اجر و ثواب می
َما َ�َقرََّب «فرماید:  زیرا در حدیث قدسی آمده است که اهللا متعال می؛ باشد میمستحب 

ا اْ�رَتَْضُت َعلَيْهِ  َّ ِممَّ َحبَّ إِيلَ
َ
ٍء أ َّ َ�بِْدي �يَِشْ ترین چیز نزد من که  محبوب«یعنی:  )1(.»إِيلَ

». ام ست که بر او فرض کرده جوید، اعمالی ام با آن به من تقرب و نزدیکی می بنده
ی که میان واجب و مستحب وجود دارد، این است که انسان با ترك واجب، تفاوت

ی را ترك کند، مستحبعمل  کسی که ولیشود؛  مجازات االهی می و سزاوارِگنهکار 
ي درود  شود. علما درباره گردد، اما گنهکار نمی اگرچه از اجر و ثواب آن محروم می

بار واجب است یا  ي عمر، یک در همه اختالف نظر دارند که آیا فرستادن بر پیامبر
باشد یا اصالً واجب نیست؟ صحیح، این است که درود  بنا بر اسباب، واجب می

که نامِ آن بزرگوار  به حسب اسباب، واجب است؛ مثالً زمانی اهللا فرستادن بر رسول
باشد؛ مگر  آید؛ و گرنه، اصل بر این است که درود فرستادن، مستحب می به میان می

وجود داشته باشد که در این صورت، واجب  که سببی چون ذکر نام پیامبر این
گوییم:  که می چیست و این اهللا است. اما مفهوم صلوات یا درود فرستادن بر رسول

 .نقل از ابوهریره ، به6502صحیح بخاري، ش:  )1(
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ٍد...« گویند یا  ، چه مفهومی دارد؟ بسیاري از مردم این درود را می»اللُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
دانند؛ این، درست نیست که انسان  آورند، اما معنایش را نمی میاین دعا را بر زبان 

گوید، نداند؛ بلکه باید مفهوم هر دعایی را که بر زبان  معنا و مفهوم چیزي را که می
اللُّهمَّ َصلِّ «دعا نکنید. یک مفهوم آورید، بدانید تا با عبارتی که در آن گناه است،  می

دٍ  نیکی یاد  به اهللا! در جمع فرشتگان واالمقامت، از محمد یا«، این است که »ىلَعَ ُ�َمَّ
براي فرشتگانت یادآوري اش را  هاي ستوده ها و ویژگی نیکیبه عبارت دیگر:  ؛»بفرما

تري ببرند.  سان اجر و ثوابِ بیش کن تا بر محبتشان به آن بزرگوار افزوده شود و بدین
 باشد. می این، یکی از مفاهیم درود فرستادن بر پیامبر

 ؟جایز است اما آیا درود فرستادن بر کسی غیر از پیامبر
، باشد؛ اگر درود فرستادن بر کسی غیر از پیامبر پاسخ این پرسش، مفصل می

ي  درباره رو وقتی از پیامبر تابع صلوات بر آن بزرگوار باشد، ایرادي ندارد؛ از این
ٍد وىلََعَ آِل ا�َّ "بگویید: «ت بر ایشان پرسیدند، فرمود: اي صلو نحوه  َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
ٍد" صورت مستقل باشد، در  ، جداگانه یا بهدرود بر کسی غیر از پیامبر؛ ولی اگر »ُ�َمَّ

الً اي باشد، ایرادي ندارد؛ مث قرینه که به حسب سبب یا با وجود دلیل یا صورتی
را توزیع کنید،  آن آورد تا که شخصی صدقه یا زکات اموالش را نزدتان می هنگامی

؛ »اللُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ فالنٍ «ایرادي ندارد که بر او صلوات بفرستید و با ذکر نامش، بگویید: 
 فرماید: زیرا اهللا متعال به پیامبرش می

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ  ]١٠٣: التوبة[  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َوَصّلِ  بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

وسیله آنان را پاك و تزکیه نمایی و بر  از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین بخشی  
 .درود بفرستها  آن

 ام را آوردم، پیامبر گوید: وقتی زکات طایفه می اوفی که عبداهللا بن ابی چنان
ْوَ� ا�َّ «دعا کرد: 

َ
يِب أ

َ
 ها دعا کرد. سان براي آن و بدین )1(» َصلِّ ىلَعَ آِل أ

نباشد  گونه  این دن بر یک نفر براي شما عادت نشود وچنین اگر صلوات فرستا هم
که  ایرادي ندارد، بر او درود و صلوات بفرستید، آید میبار که نامِ او به میان  که هر

 ا�َّ « گفتنِ هر از چندگاهی :؛ یعنی»اللُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ فالنٍ «هر از چند گاهی، بگویید: 
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يِب ب�رَصلِّ ىلَعَ 
َ
ایرادي ندارد؛  »ىلَعَ يلَعٍّ «یا  »ىلَعَ ُعثمانَ «یا  » َصلِّ ىلَعَ ُ�َمرَ ا�َّ «یا  »أ

هر بار که نام این  و را شعار و عادت خویش قرار ندهید که آن البته مشروط به این
 انگاراي که  گونه آید، با چنین عبارتی بر آنان درود نفرستید؛ به بزرگواران به میان می

 در حد یک پیامبر بوده است!یک از آنان هر 
 فرماید: می سپس مؤلف در ابتداي این باب، این آیه را آورده است که اهللا

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ ِ َهاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  هِ َعلَيۡ  َصلُّوا  وََسّلُِموا

   ]٥٦:  اباألحز[  ﴾٥٦ لِيًما�َسۡ 
که  فرستند. اي مؤمنان! بر او درود بفرستید و چنان همانا اهللا و فرشتگانش بر پیامبر درود می

 باید سالم بگویید.

بینید که در این آیه یک خبر، یک دستور و یک تأکید  با اندکی تأمل و درنگ می
ي  همه». دفرستن اهللا و فرشتگانش بر پیامبر درود می«آمده است؛ خبر، این است که: 

فرستند؛ فرشتگان،  درود می ها و زمین بر پیامبر  فرشتگان موجود در آسمان
 "بیت معمور"داند.  تعدادشان را می موجوداتی در عالَم غیب هستند که فقط اهللا

گردند و دوباره    اي در آسمان هفتم است که روزانه هفتادهزار فرشته وارد آن می خانه
خل این خانه بروند! یعنی فرشتگانِ دیگري وارد این خانه شود که دا نوبتشان نمی

شمارِ فرشتگان را  داند؟ آري؛ کسی جز اهللا شوند؛ چه کسی تعدادشان را می می
، َما «فرمود:  داند. در حدیثی آمده است که پیامبر نمی ْن تَئِطَّ

َ
ماُء وُحقَّ لََها أ ِت السَّ طَّ

َ
أ

َصابَِع 
َ
ْرَ�ِع أ

َ
ِ َ�َعاىلِ�يَها موِْضُع أ  َوَملٌَك واِضٌع جبهتُه ساِجًدا �َّ

َّ
آسمان به «یعنی:  )1(؛»إِال

صدا درآمده است و حق دارد که (از سنگینی) صدا کند؛ زیرا در آن هیچ جایی 
جا نهاده  اش را بر آن اي پیشانی که فرشته ي چهار انگشت وجود ندارد مگر این اندازه به

مراتب از زمین  ست که آسمان به این، در حالی». استو براي اهللا متعال به سجده رفته 
گانه که هر یک  هاي هفت . حال فکرش را بکنید که در این آسمانباشد تر می گسترده

از دیگري، پهناورتر است، چه همه فرشته وجود دارد! وقتی تعداد فرشتگان را 
یم؛ لطف و فضلِ خبر فرستند نیز بی می دانیم، از شمارِ درودهایی که بر پیامبر نمی
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 إِنَّ ﴿عنایت کرده است!  همه فضیلتی که به پیامبر کران است؛ شگفتا از این االهی بی
َ ٱ این ». فرستند اهللا و فرشتگانش بر پیامبر درود می«: ﴾�َِّ�ِّ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ

رو اهللا  بفرستیم؛ از اینخبر، براي این است که نیز تشویق شویم و بر آن بزرگوار درود 

َهاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  ي آیه می متعال در ادامه ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ؛ یعنی: اي مومنان! به مقتضاي  ﴾َءاَمُنوا

جا با اشاره به ایمانِ مومنان، آنان را  ایمانِ خود، بر او درود بفرستید. اهللا متعال در این
ي  ترین انگیزه زیرا ایمان، اصلیبه درود فرستادن بر پیامبر خویش دستور داده است؛ 

َهاَ�ٰٓ ﴿باشد.  برداري از اهللا متعال می انسان در فرمان ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  هِ َعلَيۡ  َصلُّوا  وََسّلُِموا

؛ لذا دو دو »که باید سالم بگویید اي مومنان! بر او درود بفرستید و چنان« ﴾٥٦ لِيًما�َسۡ 

ْ ﴿ت) و سالم گفتن. دستور شد: درود فرستادن (=صلوا ، یعنی: از اهللا  ﴾هِ َعلَيۡ  َصلُّوا

ْ ﴿نیکی یاد کند؛  به بخواهید که در جمع فرشتگان واالمقامش از محمد  وََسّلُِموا
که باید به او سالم بگویید؛ مفهومش این است که: از اهللا  ، یعنی: چنان﴾٥٦ لِيًما�َسۡ 

هاي معنوي در  اي جسمی و آسیبه متعال بخواهید که تا زنده است، او را از بیماري
هاي  گاه که درگذشت، دعا کنید که از آسیب حفظ و پناه خویش قرار دهد و آن

 ،برد بدخواهان بخواهید که شریعتش را از دست معنوي در امان باشد؛ یعنی از اهللا
؛ و نیز پیکر مبارکش را در قبر، محافظت بفرمایدگذاران و دشمنانش حفظ کند  بدعت

را داشتند؛ لذا تونلی در زیرِ  اهللا ست که دو نفر قصد ربودنِ پیکر رسولمشهور ا
د و پیکر مبارکش را بربایند؛ یکی از نبرس زمین حفر کردند تا به قبر پیامبر

. وي به این خواب اهمیت داد پادشاهان، در خواب دید که دو نفر چنین قصدي دارند
دو را پیدا کند، به امیر مدینه  که آن نگیري به مدینه سفر کرد و براي ای و براي پی
هاي آن دو نفر را در خواب  ي اهالی مدینه را دعوت کن؛ گویا ویژگی گفت: همه

توانست آنان را شناسایی کند. امیر مدینه، اهالی  دید، می ها را می  دیده بود و اگر آن
لذا از  فت؛شهر را به ضیافت دعوت کرد؛ اما پادشاه آن دو نفر را در میان جمع نیا

باور داشت، پرسید: گویا همه در این مهمانی حضور  جا که به درستیِ خواب خود آن
ي اهالی مدینه در این مهمانی حاضر بودند، مگر دو نفر که  نداشتند؛ گفتند: چرا؛ همه

دو را نزد پادشاه آوردند،  در مسجد هستند. گفت: آن دو نفر را نزدم بیاورید. وقتی آن
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بودند که پادشاه در خواب دیده بود و آنان را شناخت. سپس دستور  همان دو نفري
را حفر کنند و با مس و سرب و سنگ، حفاظی به دورِ  داد که پیرامون قبر پیامبر

 .قبر بکشند تا کسی به پیکر مبارك دست نیابد
ماللُّهمَّ َصلِّ «که  خالصه این

ِّ
ٍد... َوَسل وفات  اهللا رسول، در این دوران که »ىلَعَ ُ�َمَّ

نموده، بدین معناست که پروردگارا! جسم آن بزرگوار را پس از مرگش نیز از هرگونه 
باشد.  می اهللا تعرض و آسیبی محافظت بفرما؛ این، مفهوم سالم گفتن به رسول

ست که اهللا متعال، اجساد پیامبران را بر زمین حرام کرده است و امکان ندارد که  گفتنی
پوسد و خاك  رت دیگر: پیکر هیچ پیامبري نمیاعب یامبري را بخورد؛ بهزمین، پیکر پ

تر بیان شد، به ما دستور داده است  اي که پیش شود. در هر حال اهللا متعال در آیه نمی
که به پیامبرش درود بفرستیم و به او سالم بگوییم؛ مفهوم صلوات و نیز سالم گفتن 

در موارد مشخصی،  اهللا فرستادن بر رسول بیان گردید. صلوات یا درود به پیامبر
فرموده  اهللا واجب است؛ از جمله زمانی که نام آن بزرگوار برده شود؛ زیرا رسول

َّ «است:  کس که نام من  نبینیِ آ«یعنی:  )1(؛»رَِغَم أْ�ُف رَُجٍل ُذِكْرُت ِعنَْدُه فَلَْم يَُصلِّ يلَعَ
این، کنایه از آن دارد که آن ». ود بادآل ده شود و بر من درود نفرستد، خاكنزدش بر

اللُّهمَّ َصلِّ وََسلِّم «را شنیدید، بگویید:  شخص، خوار و زبون باد. لذا وقتی نام پیامبر
ٍد... چنین از دیدگاه بسیاري از علما  بر شماست. هم ؛ زیرا این، حقّ پیامبر»ىلَعَ ُ�َمَّ

باشد و بسیاري از علما، این را  در تشهد پایان نماز، واجب می صلوات بر پیامبر
اند: درود فرستادن بر  اند؛ و شماري دیگر نیز گفته یکی از ارکان صحت نماز دانسته

اند. لذا بهتر است  را واجب دانسته در تشهد اخیر، سنت است؛ برخی هم آن پیامبر
نکند. را در پایان نماز، ترك  که انسان، از روي احتیاط هم که شده، درود بر پیامبر

گونه که در  درود بفرستد، همان ست: اگر انسان ضمن دعا کردن، بر پیامبر گفتنی
رو  . از این شود می و گناهش آمرزیدهپذیرفته  ي دعاکننده  حدیث آمده است، خواسته

درود بفرستید تا ایمانتان افزایش یابد و گشایش در امور،  توانید بر پیامبر تا می
ست که هیچ  نیز انسانی یاد داشته باشید که پیامبر نکته را به نصیبتان گردد؛ اما این

اهللا! برایم  یا رسول«گاه نگو:  کس در دست او نیست؛ پس هیچ نفع و ضرري براي هیچ

 .1408ي  ك: حدیث شمارهر. )1(
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این، حرام » اهللا! مدد! ؛ یا رسول»اهللا! برایم آمرزش بخواه یا رسول«؛ »چنین و چنان کن
بخوانید. مگر  یز نیست که کسی را با اهللاآید؛ زیرا جا شمار می است و شرك اکبر به

 فرماید: نیست؟ اهللا متعال می دعا، مخصوصِ اهللا

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ ونَ َتكۡ �َسۡ  �َّ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  ِ�ُ

   ]٦٠: غافر[    ﴾٦٠ َداِخرِ�نَ  َجَهنَّمَ  ُخلُونَ َسَيدۡ 
شک آنان که از عبادت من  د: مرا بخوانید تا دعاي شما را بپذیرم. بیو پروردگارتان فرمو

 کنند، به زودي خوار و سرافکنده وارد دوزخ خواهند شد. سرکشی می

، تر است یا حقّ رسول اهللا تر و بزرگ اگر کسی بپرسد که حق پدر و مادر، بیش
رو بر انسان  از اینباشد؛  تر می بر خود انسان نیز بیش اهللا  گوییم: حقّ رسول می

باشد و آن بزرگوار را از خویشتن، و پدر و  اهللا فداي رسول واجب است که جان
تر دوست بدارد. شاید این پرسش مطرح  ي مردم، بیش مادر و فرزندانش و از همه

است؟  نفرمودهخود ذکر حقّ شود که مگر اهللا متعال، حق پدر و مادر را پس از 
 فرماید: که می چنان

�َّ  َر�َُّك  َ�ٰ َوقَ ﴿
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ِ  إِيَّاهُ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� ۚ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ   ]٢٣: اإلرساء[                   ﴾٢٣ ًنا

 و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت و پرستش نکنید و به پدر و مادر نیکی نمایید. 

باشد و هیچ عبادتی  می، بخشی از حق اهللا متعال گوییم: آي؛ اما حقّ پیامبر می
در ضمنِ حقوق  رو حق پیامبر شود؛ از این پذیرفته نمی اهللا بدون پیروي از رسول

جدا کند،  را از پیرويِ پیامبر ي اهللا گنجد و هرکس، عبادت خالصانه می اهللا
گردد؛ به عبارت دیگر قبول شدن هر عبادتی دو شرط اساسی دارد:  عبادتش قبول نمی

در این آیه، حقّ پیامبرش  ؛ لذا اهللااهللا اهللا متعال و پیروي از رسولاخالص براي 
 ست. را از آن جهت ذکر نفرمود که حق آن بزرگوار، بخشی از حقوق االهی

*** 
 فرماید: اهللا متعال می

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ ِ َهاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َص  َءاَمُنوا ْ  هِ َعلَيۡ  لُّوا  وََسّلُِموا

   ]٥٦:  األحزاب[     ﴾٥٦ لِيًما�َسۡ 
که  فرستند. اي مؤمنان! بر او درود بفرستید و چنان همانا اهللا و فرشتگانش بر پیامبر درود می

 باید سالم بگویید.
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 شرح
گذاشته است؛ » امر به درود فرستادن بر پیامبر«عنوان این باب را  /نووي

ر او ست که پیامبرش را برانگیخته و به درود فرستادن ب امر، فرمان االهی منظور از این
گزیند و هرکه را  دستور داده است. اهللا متعال، از فرشتگان و مردم، فرستادگانی برمی

داند که رسالتش را به چه کسی بدهد؛  کند و خود می آفریند و انتخاب می بخواهد، می
ي  داد و با او سلسله سالت را به محمد مصطفیترین ر که بهترین و برگزیده چنان

آید و هرکس پس از او  لذا هیچ پیامبري، پس از او نمینبوت را به پایان رساند؛ 
گو و کافر است و هرکس، پیامبر دروغین را تصدیق نماید،  ادعاي پیغمبري کند، دروغ

 فرماید: می باشد؛ زیرا اهللا متعال او نیز کافر می
ا﴿ دٌ ُ�َ  َ�نَ  مَّ ٓ  مَّ بَا

َ
َحدٖ  �

َ
ِ ٱ رَُّسوَل  ِ�نَوَ�ٰ  رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ  َوَ�نَ  َنۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ وََخاَ�مَ  �َّ

ُ ٱ    ]٤٠:  األحزاب[   ﴾٤٠ اَعلِيمٗ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ
 ي اهللا و آخرین پیامبر است. یک از مردان شما نیست؛ ولی فرستاده محمد، پدر هیچ

که  فرستادن بر پیامبرش دستور داده است؛ چناناهللا متعال به صلوات و سالم 
 فرماید: می

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ ِ َهاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  هِ َعلَيۡ  َصلُّوا  وََسّلُِموا

   ]٥٦:  األحزاب[     ﴾٥٦ لِيًما�َسۡ 
که  فرستند. اي مؤمنان! بر او درود بفرستید و چنان همانا اهللا و فرشتگانش بر پیامبر درود می

 باید سالم بگویید.

فرستند.  درود می ابتدا خبر داد که خودش و فرشتگانش بر پیامبر اهللا
در آن  قرار دارد که اهللا» احزاب«ي  گونه که می دانید، این آیه در سوره همان

ي عمل و رفتارِ  ترین آیه درباره پیامبرش را به تقوا و پرهیزگاري فرمان داده و بزرگ
 فرماید: که می را بر آن بزرگوار فرو فرستاده است؛ چنان پیامبر
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ � ٰ لۡ ٱ تُِطعِ  َوَ�  �َّ ۡ ٱوَ  فِرِ�نَ َ� َ ٱ إِنَّ  فِِقَ�ۚ ُمَ�ٰ ل  َعلِيًما َ�نَ  �َّ

   ]١:  األحزاب[    ﴾١اَحِكيمٗ 
گمان اهللا، داناي   پیشه ساز و از کافران و منافقان اطاعت مکن. بیاي پیامبر! تقواي اهللا

 حکیم است. 
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 فرمود: چنین اهللا متعال در این سوره به پیامبر هم
ِيٓ  َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ �ۡ  لِ�َّ

َ
ُ ٱ َعمَ � �ۡ  هِ َعلَيۡ  �َّ

َ
مۡ  هِ َعلَيۡ  َت َعمۡ َو�

َ
 تَّقِ ٱوَ  َجَك َزوۡ  َك َعلَيۡ  ِسۡك أ

َ ٱ ُ ٱ َما ِسَك َ�فۡ  ِ�  ِ� َوُ�ۡ  �َّ  ]٣٧:  األحزاب[    ﴾٣٧ َ� َوَ�ۡ  ِديهِ ُمبۡ  �َّ
و زمانی (را به یاد آور) که به کسی که اهللا به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت دادي،   

و در دلت چیزي را پنهان » همسرت را نگاه دار و تقواي االهی پیشه کن«گفتی:  می
که از او بترسی،  ترسیدي؛ و اهللا به این می کند و از مردم می داشتی که اهللا آن را آشکار می

 سزاوارتر است.

نازل شد، اهللا متعال براي تسلی  که این دستورهاي کوبنده بر پیامبر پس از این
 خاطر آن بزرگوار این آیه را فرو فرستاد:

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ ِ ّ�َِّ�  ٰٓ�َ ُّ�
َ
ِينَ ٱ َها� َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  هِ َعلَيۡ  َصلُّوا  وََسّلُِموا

   ]٥٦:  األحزاب[     ﴾٥٦ لِيًما�َسۡ 
که  فرستند. اي مؤمنان! بر او درود بفرستید و چنان همانا اهللا و فرشتگانش بر پیامبر درود می

 باید سالم بگویید.

 و نیز این را نازل فرمود که:
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َ ٱ ُذونَ يُؤۡ  �َّ ُ ٱ لََعَنُهمُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ �ۡ ٱ ِ�  �َّ َعدَّ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ

َ
 اَعَذابٗ  لَُهمۡ  َوأ

ِهينٗ   ]  ٥٧:  األحزاب[   ﴾٥٧امُّ
دهند، در دنیا و آخرت از رحمت خویش  شک اهللا، کسانی را که او و پیامبرش را آزار می بی

 است. اي آماده کرده کند و برایشان عذاب خوارکننده دور می

 اي که ذکر شد، جبران گردید. لذا این دستورهاي کوبنده، با دو آیه
ها و زمین هستند؛ یعنی:  ست که در آسمان ي فرشتگانی ، شامل همه﴾�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ ﴿

تر بیان شد که درود االهی بر  فرستند. پیش درود می ي فرشتگان بر پیامبر همه
هایش  ستاید و فضایل و نیکی رشتگان، میپیامبرش بدین معناست که او را در جمع ف

 فرماید. درود فرستادن فرشتگان بر پیامبر را در میان فرشتگان واالمقامش بیان می
خواهند که بر او درود بفرستد و  می کنند و از اهللا بدین معناست که براي او دعا می

 هد که بر پیامبرد فضایل و جایگاهش را باالتر ببرد. سپس اهللا متعال به ما دستور می
صورت مطلق آمده و زمانش بیان نشده است؛  صلوات و سالم بفرستیم. این فرمان، به

ها یا مواردي که باید بر آن بزرگوار درود بفرستیم، آمده است؛ از  اما در سنت، زمان
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خدا! به ما آموزش بده که  گفتند: اي رسول #که صحابه جمله در تشهد نماز؛ چنان
ٍد ا�َّ «فرمود: بگویید:  لوات و سالم بفرستیم؛ه بر شما صدر نماز، چگون  َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

يٌد  يٌد َ�ِ ٍد َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إبَْراِهيَم وىلَعَ آِل إبَْراِهيَم إنََّك مَحِ  بَارِْك ىلَعَ ا�َّوىلََعَ آِل ُ�َمَّ
َت ىلَعَ إ

ْ
ٍد َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ يدٌ ُ�َمَّ يٌد َ�ِ از دیگر  .»بَْراِهيَم وىلََعَ آِل إبَْراِهيَم إنََّك مَحِ

شود؛  ست که نام آن بزرگوار برده می درود بفرستیم، زمانی مواردي که باید بر پیامبر
در چنین موردي را واجب و برخی دیگر،  برخی از علما درود فرستادن بر پیامبر

رَِغَم أْ�ُف رَُجٍل ُذِكْرُت ِعنَْدُه فَلَْم يَُصلِّ «ه است: فرمود اند؛ زیرا پیامبر مستحب دانسته
 َّ آلود  کس که نام من نزدش برده شود و بر من درود نفرستد، خاك بینیِ آن«؛ یعنی: »يلَعَ
خوار و زبون باد کسی که نامت «آمد و گفت:  نیز نزد پیامبر باري جبرئیل». باد

لذا درود ». آمین«فرمود:  ؛ پیامبر»رستددر نزد او برده شود و او بر تو درود نف
آید، بنا بر دیدگاه بسیاري از  در زمانی که نام مبارکش به میان می فرستادن بر پیامبر

ْ ﴿باشد.  اند که مستحب می تر علما گفته علما، واجب است ؛ اما بیش ،  ﴾هِ َعلَيۡ  َصلُّوا
ٍد...ا�َّ« یعنی از اهللا بخواهید که بر او درود بفرستد؛ پس بگویید:   . » َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

 ﴿ ْ ؛ یعنی از اهللا متعل بخواهید »که باید بر او سالم بفرستید و چنان: «  ﴾لِيًما�َسۡ  وََسّلُِموا
اش و نیز از هر گونه بال و  که آن بزرگوار را از هرگونه آفت و آسیبی در زندگی
پیامبران در هنگام  ک ازهر یآزمونی در هنگام حشر شدن، محافظت بفرماید؛ زیرا 

! در این ؛ یعنی: یا اهللا»ا�ّ سلِّم، ا�ّ سلِّم«د که: کن  حشر شدن این دعا را زمزمه می
 ها، به من سالمت و عافیت عنایت کن. ها و آزمون سختی

شود؛ یعنی  ، سالمت دین و شریعتش را نیز شامل میدعاي سالمتی براي پیامبر
دٍ وََسلِّم ىلَعَ «...با گفتنِ  برد  را از دست خواهیم که شریعت پیامبر می از اهللا » ُ�َمَّ

که اهللا متعال همواره علماي  گذاران و دشمنانش حفظ کند؛ چنان بدخواهان، بدعت
هاي  کاري دار شریعتش در برابر گزافه دارد که پاس توانمند و ربانی را بر آن می

 هایی دشمنان باشند. گذاران و بدخواهی بدعت
*** 
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َمْن َص�َّ «َ�ُقوُل:  �نَُّه َسِمَع رسوَل اهللا $وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٤٠٥
ْيِه بَِها َعرْشاً 

َ
َّ َصالةً، َص�َّ اُهللا َعل  )1([روایت مسلم]».يلَعَ

شنید که  اهللا روایت است که وي از رسول $از عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:
من بفرستد، اهللا متعال در برابرش ده درود بر او  هرکس یک درود بر«فرمود:  می
 ».فرستد می

اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن ابن مسعودٍ  -١٤٠٦
َ
َّ «ق رَثُُهْم يلَعَ

ْ
 انلَّاِس يِب يَوَم الِقيَاَمِة أ�

َ
ْو�

َ
أ

 )2(باشد.] [ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می ».َصالَةً 
ترین  نزدیک«فرمود:  اهللا رسول روایت شده است که دمسعو از ابن ترجمه:

 ».ست که بیش از همه بر من درود بفرستد شخص به من در روز قیامت، کسی

اَل رسوُل اهللا وعن أوس بن أوٍس  -١٤٠٧
َ
َضِل �يَّاِمُ�ْم يَوَم : «قال: ق

ْ
إنَّ ِمْن أف

إ
َ
الةِ �ِيِه، ف َّ ِمَن الصَّ وا يلَعَ رِثُ

ْ
أ�

َ
َّ اجُلُمَعِة، ف وا: يَا رسول اهللا، ». نَّ َصالَتَُ�ْم َمْعُروَضٌة يلَعَ

ُ
َ�َقال

اَل: 
َ
اَل: َ�ُقوُل بَلِيَت. ق

َ
َرْمَت؟! ق

َ
ْد أ

َ
ْيَك َوق

َ
يَف ُ�ْعَرُض َصالُ�َنا َعل

َ
إنَّ اَهللا َحرََّم ىلَعَ األْرِض «َو�

نْبَِياءِ 
َ
ْجَساَد األ

َ
 )3([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».أ

از بهترین روزهاي شما، « فرمود:  اهللا گوید: رسول می اوس اوس بن ترجمه:
روز جمعه است؛ پس در آن روز بر من فراوان درود بفرستید که درود و صلوت شما 

شود،  خدا! چگونه درود ما بر شما عرضه می گفتند: اي رسول». شود به من عرضه می
اهللا، اجساد پیامبران «فرمود: گردد؟!  پوسیده و خاك می -در قبر -پیکر شماکه  در حالی

 ».را بر زمین حرام کرده است
 شرح

ر معناي ت است؛ پیش ي فضیلت درود فرستادن بر پیامبر ین سه حدیث دربارها
ان کردیم. حدیث نخست، حدیثی بدین مضمون یرا ب صلوات یا درود بر پیامبر

 گذشت. (مترجم)] 1044ي  شماره تر به . [این حدیث پیش384صحیح مسلم، ش:  )1(
 اهللا. ، از آلبانی رحمه1821ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )2(
. [بخشی از این حدیث 925ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی2212صحیح الجامع، ش:  )3(

 . (مترجم)]گذشت 1165ي شماره تر به پیش
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س یک درود هرک«فرمود:  گوید: پیامبر می $است که عبداهللا بن عمرو بن عاص
؛ یعنی: هنگامی که »فرستد بر من بفرستد، اهللا متعال در برابرش ده درود بر او می

دٍ ا�َّ«گویی:  می فرستد و ده بار  ، اهللا متعال در برابر ده درود بر تو می» َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
د گر فضیلت درو فرماید. این، بیان نیکی یاد می واالمقامش از تو به نگاتدر جمع فرش

اه بسیار واالیی در نزد اهللا گیدهد که آن بزرگوار، جا و نشان میاست  بر پیامبر
بفرستد، اهللا متعال در برابرش ده درود بر  متعال دارد؛ زیرا هرکه یک درود بر پیامبر

 فرستد. آن شخص می
 اهللا روایت شده است که رسول مسعود از ابندر حدیث دوم آمده است: 

ست که بیش از همه بر من  ین شخص به من در روز قیامت، کسیتر نزدیک«فرمود: 
 است. این هم تشویقی براي درود فرستادن بر پیامبر ».درود بفرستد

دستور داد که روز جمعه،  گوید: پیامبر می و اما حدیث سوم؛ اوس بن اوس
آن  خبر داد که درود ما بر اهللا بر آن بزرگوار، فراوان درود بفرستیم؛ سپس رسول

دهند که فالنی فرزند فالنی بر تو درود  گردد؛ یعنی به او خبر می بزرگوار عرضه می
شود: شخصی از امتت بر تو درود فرستاد. اهللا بهتر  که به او گفته می فرستاد؛ یا این

کنند یا خیر؛ مهم این است که  ذکر می داند که آیا نام شخص را براي پیامبر می
خدا!  رسد. گفتند: اي رسول گردد و به آن بزرگوار می ه میعرض درود ما به پیامبر

پوسیده و  -در قبر -که پیکر شما شود، در حالی چگونه درود ما بر شما عرضه می
لذا پیامبران ». اهللا، اجساد پیامبران را بر زمین حرام کرده است«گردد؟! فرمود:  خاك می

نَد؛ در صورتی که اجساد سایر ما هایشان سالم میرهرچه در درون زمین بمانند، پیک
دارد و زمین،  پوسد؛ اگرچه گاه اهللا متعال برخی از مردگان را گرامی می ها می انسان

اجساد مردگان در که  ست، این قطعیغالب و چه  خورد؛ ولی آن اجسادشان را نمی
 شود؛ مگر اجساد پیامبران. پوشد و خاك می زمین، می

ویژه در روز  تشویق شده است؛ به پیامبر درود بر در هر سه حدیث، به کثرت
توانی، بر آن بزرگوار درود بفرست؛ زیرا اهللا  جمعه؛ اما هر زمان که ممکن بود، تا می

ا�ّ صل و سلّم ىلع عبدک فرستد.  متعال در برابر هر درود، ده درود بر تو می
 .�ورسولک �مد وىلع آهل و أصحابه أمجع

*** 
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يب هر�رةَ  -١٤٠٨
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
ْم : «قاَل: ق

َ
ل
َ
َرِغَم أْ�ُف رَُجٍل ُذكِْرُت ِعْنَدهُ ف

 َّ [ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن  ».يَُصلِّ يلَعَ
 )1(باشد.] می

نام خوار و زبون باد کسی که «فرمود:  اهللا گوید: رسول می وهریرهاب ترجمه:
 ».نفرستد من نزدش برده شود و بر من درود

اَل رسول اهللاوعنه -١٤٠٩
َ
إنَّ : «: قال: ق

َ
، ف َّ وا يلَعَ

ُّ
رْبِي ِ�يداً، َوَصل

َ
وا �

ُ
َْعل

َ
ال جت

ْنُتمْ 
ُ
ُغِ� َحْيُث ك

ُ
 )2([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».َصالَتَُ�ْم َ�ْبل
قبر مرا محل رفت و آمد قرار «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».رسد و بر من درود بفرستید؛ زیرا درود شما هرجا که باشید، به من می ندهید

اَل:  وعنه: أنَّ رسول اهللا -١٤١٠
َ
َّ ُرويِح َحىتَّ «ق َّ إِال َردَّ اُهللا يلَعَ ُم يلَعَ

ِّ
َحٍد �َُسل

َ
َما ِمْن أ

الَمَ  ْيِه السَّ
َ
ُردَّ َعل

َ
 )3([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».أ

هرکه بر من سالم بفرستد، «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».گرداند تا جواب سالمش را بدهم به من باز می راقطع اهللا متعال روحم  به

اَل رُسوُل اهللاِ  وعن يلعٍّ  -١٤١١
َ
َّ : «قال: ق ْم يَُصلِّ يلَعَ

َ
ل
َ
 ».ابَلِخيُل َمْن ُذكِْرُت ِعْنَدهُ، ف

 )4(باشد.] و گفته است: حدیثی حسن می[ترمذي این حدیث را روایت کرده 
ست که نام من نزد او  بخیل، کسی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می علی ترجمه:

 ».برده شود و بر من درود نفرستد

َة بِن ُ�َبْيدٍ  -١٤١٢
َ
َضال

َ
ْم  قاَل: َسِمَع رسول اهللا وعن ف

َ
رَُجالً يَْدُعو يف َصالَتِِه ل

 
َ
، َول

َ
ِد اهللا َ�َعاىل ُ »َعِجَل َهَذا: «َ�َقاَل رُسوُل اهللا ْم يَُصلِّ ىلَعَ انلَّيِبِّ ُ�َمجِّ

َ
 -؛ ُ�مَّ َداَعهُ َ�َقاَل هل

 .2810ش:  /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی6؛ و إرواء الغلیل، ش: 3510صحیح الجامع، ش:  )1(
در مشکاة  /؛ آلبانی1796ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی7226صحیح الجامع، ش:  )2(

 این حدیث را حسن دانسته است. 926المصابیح، ش: 
 .1795ش:  /داود، از آلبانی ؛ و صحیح أبی5679صحیح الجامع، ش:  )3(
 .2811ش:  /؛ صحیح الترمذي، از آلبانی2878صحیح الجامع، ش:  )4(
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 ِ ْو لَِغْ�ِه
َ
ْيِه، ُ�مَّ يَُص�ِّ ىلَعَ : «-أ

َ
 بَِتْحِميِد َر�ِِّه ُسْبَحانَُه، َواثلََّناءِ َعل

ْ
َيْبَدأ

ْ
ل
َ
َحُدُ�ْم ف

َ
إَِذا َص�َّ أ

[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن  ».ْعُد بَِما َشاءَ ُ�مَّ يَْدُعو �َ  انلَّيِبِّ 
 )1(صحیح دانسته است.]

از مردي شنید که در نماز خویش  اهللا گوید: رسول می فَضاله بن عبید ترجمه:
 اهللا درود فرستاد. رسول بزرگی یاد نمود و نه بر پیامبر کرد، نه اهللا را به دعا می
 -یا به دیگري -سپس او را به حضور خواست و به او». رد، عجله کرداین م«فرمود: 
با حمد و ستایش  -کند و خواست دعا  -نماز گزاردهرگاه یکی از شما «فرمود: 

گاه هر دعایی راکه  درود بفرستد؛ آن پروردگار پاکش آغاز نماید و سپس بر پیامبر
 ».خواهد، بگوید می

 شرح
که  امر شده است؛ چنان د فرستادن بر پیامبردر این چهار حدیث نیز به درو

قبر مرا محل رفت و آمد قرار ندهید و بر «فرمود:  اهللا رسولگوید:  می ابوهریره
یعنی: براي ». رسد من درود بفرستید؛ زیرا درود شما هرجا که باشید، به من می

بر من، بارِ داشت قبر من، سالی یک یا دو بار سرِ قبرم نیایید و براي زیارت ق بزرگ
باشد. لذا  می قصد زیارت قبر پیامبر حرام بودنِ سفر بهگر  سفر نبندید؛ این، بیان

 کند، باید قصدش نماز خواندن در مسجد پیامبر که انسان به مدینه سفر می هنگامی
باشد؛ نه زیارت قبرِ آن بزرگوار؛ چراکه هر نماز در مسجدالنبی، بر هزار نماز در 

و بر من درود «فرمود:  از مسجدالحرام، برتري دارد. پیامبر مساجد دیگر غیر
چه در  -؛ لذا هرجا که باشیم»رسد بفرستید؛ زیرا درود شما هرجا که باشید، به من می

درود بفرستیم، درود ما به  و بر پیامبر -دریا، چه در خشکی و چه سوار بر هواپیما
 بعديدر حدیث باشیم یا دور از آن. کند که در مدینه  رسد؛ فرقی نمی آن بزرگوار می

قطع اهللا متعال روحم را  هرکه بر من سالم بفرستد، به«فرمود:  اهللا رسولآمده است: 
رسد که این،  نظر می چنین به». گرداند تا جواب سالمش را بدهم به من باز می

 نليبُّ السالم عليک أيها ا«گوید:  ایستد و می می ست که سر قبر پیامبر ي کسی درباره

 .1331)؛ و صحیح أبی داود، ش: 3988، 648صحیح الجامع، ش: ( )1(
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یقین  رود که این حدیث، عام و فراگیر باشد؛ به ؛ و نیز احتمال می»اهللا و�ر�ته ةورمح
 اهللا متعال بر هر کاري تواناست.

در را ذکر کرده که  $طالب و فَضاله بن عبید سپس مؤلف، حدیث علی بن ابی
 ي حدیث فضاله تشویق شده است؛ البته درباره اهللا هر دو، به صلوات بر رسول

بدون ثنا و که تشهد را خواند  در نمازش، همینرسد که آن مرد،  نظر می چنین به
، بالفاصله دعا کرد. روشن ستایش پروردگار و نیز بدون درود فرستادن بر پیامبر

اتلحيات هللا «گوییم:  جا که می آید؛ آن می است که در تشهد، ابتدا ثنا و ستایش اهللا
السالم « گوییم جا که می قرار دارد؛ آن الم بر پیامبر؛ و سپس س»والصلوات والطيبات

کنیم.  گاه دعا می فرستیم و آن می (صلوات) درود . سپس بر پیامبر»ىلع انليب
باشد؛  تنهایی، جایز می یا صلوات فرستادن به ست: فقط گفتن سالم بر پیامبر گفتنی

 اما بهتر است که سالم و صلوات، هر دو گفته شود.
*** 

يب �مٍد كعِب بن ُعْجَرة -١٤١٣
َ
ْيَنا انلَّيِبُّ  وعن أ

َ
َنا: يَا َرُسوَل  قال: َخَرَج َعل

ْ
َ�ُقل

اَل: 
َ
ْيَك؟ ق

َ
ْيَف نَُص�ِّ َعل

َ
ك

َ
ْيَك، ف

َ
ُم َعل

ِّ
ْيَف �َُسل

َ
ْد َعلِْمَنا ك

َ
وا: «اهللاِ ق

ُ
ول

ُ
ٍد، ا�َّق  َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

ْيَت ىلَعَ 
َّ
َما َصل

َ
ٍد، ك ٍد وىلَعَ آِل ا�َّ آِل إبَْراِهيَم، إنََّك مَحِيٌد َ�يٌد. وىلَعَ آِل ُ�َمَّ  بَارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

َت ىلَعَ آِل إبَْراِهيَم، إنََّك مَحِيٌد َ�ْيدٌ 
ْ
َما بَاَر�

َ
ٍد، ك  )1([متفقٌ علیه] ».ُ�َمَّ

نزدمان آمد؛ عرض کردیم:  گوید: پیامبر می ابومحمد، کعب بن عجره ترجمه:
اما چگونه بر شما صلوات  )2(دانیم که چگونه به شما سالم بگوییم؛ ا! میخد اي رسول

ٍد، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل ا�َّبگویید: «بفرستیم؟ فرمود:  ٍد، وىلَعَ آِل ُ�َمَّ  َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
يٌد َ�يٌد.  ٍد وىلَعَ آِل ُ�َمَّ ا�َّإبَْراِهيَم، إنََّك مَحِ َت ىلَعَ آِل إبَْراِهيَم،  بَارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

ْ
ٍد، َكَما بَاَر�

يٌد َ�ْيدٌ   ».إنََّك مَحِ

يب مسعوٍد ابلدري -١٤١٤
َ
ُن يف َ�ْلِِس َسعِد بن  قاَل: أتَانَا رسول اهللا وعن أ

َ
َو�

ْيَك يَا َرُسوَل اهللاِ  ُ�َباَدةَ 
َ
 أْن نَُص�ِّ َعل

َ
ُ �َْشُ� ْ�ُن َسعٍد: أَمَرنَا اهللا َ�َعاىل

َ
ْيَف نَُص�ِّ َ�َقاَل هل

َ
ك

َ
، ف

 .406)؛ و صحیح مسلم، ش:6357، 3370صحیح بخاري، ش: ( )1(
 [مترجم]». النبی ورحمۀ اهللا وبرکاته السالم علیک أیها«دانیم که در تشهد بگوییم:  یعنی: می )2(
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َت رسول اهللا
َ
َسك

َ
ْيَك؟ ف

َ
اَل رُسوُل اهللا َعل

َ
ُ، ُ�مَّ ق

ْ
هل

َ
ْم �َْسأ

َ
وا: : «َحىتَّ َ�َمنَّيَْنا �نَُّه ل

ُ
ول

ُ
 َصلِّ ا�َّق
ٍد وىلََعَ  ْيَت ىلَعَ آِل إبْرَاهِيَم، َوَ�ارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

َّ
َما َصل

َ
ٍد، ك ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ َما ىلَعَ ُ�َمَّ

َ
ٍد، ك  آِل ُ�َمَّ

ْد َعلِْمتُمْ 
َ
َما ق

َ
الَُم ك َت ىلَعَ آِل إبْرَاهِيَم، إنََّك مَحِيٌد َ�ِيٌد، وَالسَّ

ْ
 )1([روایت مسلم] ».بَاَر�

نشسته بودیم  گوید: ما در مجلس سعد بن عباده می ابومسعود بدري ترجمه:
خدا! اهللا  رسید: اي رسولاز آن بزرگوار پ نزدمان آمد؛ بشیر بن سعد اهللا که رسول

متعال به ما دستور داده است که بر شما صلوات بفرستیم؛ چگونه بر شما صلوات 
قدر سکوت کرد که آرزو کردیم اي کاش این پرسش را از  آن اهللا بفرستیم؟ رسول

ٍد، وىلَعَ آلِ ا�َّبگویید: «فرمود:  اهللا پرسید. سپس رسول ایشان نمی   َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
ٍد، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إبَْراِهيمَ  َت ىلَعَ آِل ، وَ ُ�َمَّ

ْ
ٍد، َكَما بَاَر� ٍد وىلَعَ آِل ُ�َمَّ َ�ارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

يٌد َ�ْيدٌ   ».دانید گونه است که می و سالم گفتن نیز همان« -و افزود: -»إبَْراِهيَم، إنََّك مَحِ

اِعِديِّ  -١٤١٥ يب مُحَيٍد السَّ
َ
اَل:  وعن أ

َ
ْيَك؟ ق

َ
ْيَف نَُص�ِّ َعل

َ
قاَل: قالوا: يَا رسوَل اهللا ك

وا: «
ُ
ول

ُ
ْيَت ىلَعَ آِل إبَْراِهيَم، َوَ�ارِْك ىلَعَ ا�َّق

َّ
َما َصل

َ
�َّتِِه، ك ْزَواِجِه َوُذرِّ

َ
ٍد َوىلَعَ أ  َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

َت ىلَعَ 
ْ
َما بَاَر�

َ
�َّتِِه، ك ٍد، َوىلَعَ أْزَواِجِه َوُذرِّ يدٌ ُ�َمَّ  )2([متفقٌ علیه] ». آِل إبَْراِهيَم، إنََّك مَحيٌد َ�ِ

خدا! چگونه بر  گفتند: اي رسول #گوید: صحابه می ابوحمید ساعدي ترجمه:
�َِّتِه، َكَما ا�َّبگویید: «شما صلوات بفرستیم؟ فرمود:  ْزَواِجِه وَُذرِّ

َ
ٍد وىلََعَ أ  َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

َت ىلَعَ آِل إبَْراِهيَم، َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إ
ْ
�َِّتِه، َكَما بَاَر� ٍد، وىلََعَ أْزَواِجِه وَُذرِّ بَْراِهيَم، َوَ�ارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

يدٌ   )3(».إنََّك مَحيٌد َ�ِ
 شرح

باشد؛ در حدیث  می ي چگونگی درود فرستادن بر پیامبر این سه حدیث درباره 
پرسیدند که چگونه بر آن بزرگوار  آنان از پیامبرآمده است که  کعب بن عجره

 .405صحیح مسلم، ش: )1(
 .407؛ و صحیح مسلم، ش:2369صحیح بخاري، ش:  )2(
گونه که بر خاندان  یا اهللا! بر محمد و همسران  وفرزندانش درود بفرست؛ همان« ي درود: ترجمه )3(

گونه که به خاندان  کن؛ همان ابراهیم درود فرستادي؛ و به محمد و همسران و فرزندانش برکت عنایت
 ».ابراهیم برکت دادي. همانا تو، ستوده و بزرگ و قدرتمندي
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به آنان چگونگی سالم گفتن را آموزش داده و  صلوات بفرستند؛ زیرا البته پیامبر
الم عليك أيها انليب ورمحة اهللا و�ر�ته«فرموده بود که بگویند:  . لذا چگونگی درود »السَّ

ٍد، ا�َّبگویید: «فرمود:  اهللا فرستادن بر آن بزرگوار را پرسیدند. رسول  َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
ٍد...  د و صلوات اهللا بر بنده، این استتر بیان شد که منظور از درو پیش». وىلَعَ آِل ُ�َمَّ

محمد در  ست: منظور از آل که او را در جمع فرشتگان واالمقامش بستاید. گفتنی
پیروانش  ي پیروان آن بزرگوار هستند؛ زیرا آل و خاندان هر کسی، هم به جا، همه این

شود و هم به خویشاوندان نزدیکش؛ لذا در محلّ دعا شایسته است که آل  اطالق می
سان این  گیرد و بدین یتري را دربرم محمد به پیروانش معنا گردد؛ زیرا شمارِ بیش

کار  به معناي پیروان نیز به» آل«ي  شود. مگر واژه ي پیروانش می همه دعا، شامل
 رود؟ می

 فرماید: که اهللا متعال میگونه  آري؛ همان
اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ ﴿ دۡ  لسَّ

َ
ْ ِخلُوٓ أ َشدَّ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  ا

َ
 ]٤٦: غافر[                ﴾٤٦ َعَذابِ لۡ ٱ أ

ترین عذاب  را وارد سخت فرعونیانرسد:)  و روزي که قیامت برپا گردد، (فرمان می  
 بگردانید.

باشد. و فرعون در  ان یا پیروان فرعون میفرعون به معناي فرعونی  بینید که آل می
 فرماید: گونه که اهللا متعال می شود؛ همان ها وارد دورخ می رأس این

وۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَمهُ قَوۡ  ُدمُ َ�قۡ ﴿
َ
ۖ ٱ َرَدُهمُ فَأ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  �َّاَر ۡ ٱ دُ وِرۡ ل   ]٩٨: هود[  ﴾٩٨ ُرودُ َموۡ ل

گرداند. و چه  کند و آنان را وارد آتش می یفرعون در روز رستاخیز پیشاپیش قومش حرکت م
 شوند! ست که به آن وارد می بد جایگاهی

گونه که بر ابراهیم و  همان « ؛ یعنی:»َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إبَْراِهيَم وىلَعَ آِل إبَْراِهيمَ «
جا براي تعلیل  در این» کاف«حرف  با» گونه همان». «پیروان ابراهیم درود فرستادي

شویم  متوسل می ي اهللا تشبیه. در واقع با گفتن این عبارت به افعالِ گذشتهاست، نه 
گونه که در گذشته بر ابراهیم و خاندان و پیروانش درود  خواهیم: همان و از او می

فرستاده است، اینک بر محمد و خاندان و پیروانش درود بفرستد. پس این اشکال 
عنوان تابعی از درود بر  ، بهچرا درود و صلوات بر محمدشود که  رفع می

ترین پیامبر  رگزیدهبرترین و ب که محمد ذکر شده است، در صورتی ابراهیم
جا براي تعلیل است،  در این» کاف«ست؟! پاسخ، همان است که بیان شد؛ حرف  االهی
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يدٌ «نه تشبیه.  يٌد َ�ِ و  تو، ستوده، و بزرگ، توانا، باعزت و قدرتمند«؛ یعنی: »إنََّك مَحِ
است که به » مجد«ي مجید، برگرفته از  اي. حمید، یعنی محمد و ستوده. و واژه چیره

 ست. معناي شکوه و عظمت، قدرت، چیرگی و توانایی
دٍ « ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ ، یعنی: به محمد و خاندان و پیروانش برکت عنایت »بَارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ
 باشد. ه و ماندگار میبه معناي خیرِ فراوان و گسترد» برکت«کن؛ 

تی که در این حدیث امده است، بهترین روش درود فرستادن بر پیامبر راعب
ست که علما به  ، حداقل درودي»ص� اهللا عليه وسلم«است؛ البته عبارت  بزرگوار

 کند. اند و کفایت می هایشان آورده جاي این درود طوالنی، در کتاب
 $دري و نیز در حدیث ابوحمید ساعديالفاظ درودي که در حدیث ابومسعود ب

آمده، به الفاظ درودي که گذشت، نزدیک است؛ البته با این تفاوت که در حدیث 
ْزَواِجِه «...نیز به میان آمده است:  ابوحمید، ذکر همسران و فرزندان پیامبر

َ
وىلََعَ أ

�َِّتِه... را در هشت نوبت در گذشت، نُه همسر داشت که وقتش  که پیامبر . زمانی»وَُذرِّ
رو  داد؛ از این &نوبت خود را به عایشه &در میان آنان تقسیم کرده بود؛ زیرا سوده

بود: یکی نوبت خود عایشه و دیگري، نوبت  &ي عایشه دو روز در خانه پیامبر
عدالت رعایت  نوبت هر یک از همسران را مطابق فرمان االهی، به پیامبر. $سوده

 کرد. می
*** 



 ب: اذکارکتا -15

 باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن -244

 فرماید: اهللا متعال می
ِ ٱ رُ َوَ�ِ�ۡ ﴿ َّ�  ۡ�

َ
 ] ٤٥: العنكبوت[            ﴾َ�ُ أ

 تر است. و ذکر و یاد اهللا، بزرگ 

 فرماید: و می
ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿

َ
 ] ١٥٢: البقرة[                             ﴾ُ�مۡ ُكرۡ أ

 تا من نیز شما را یاد کنم. پس مرا یاد کنید 

 فرماید: و می
�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿ ِ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  رِ هۡ �َۡ ٱ َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تََ�ُّٗ�  ِسَك َ�فۡ  ِ�  رَّ  َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

   ]٢٠٥: األعراف[    ﴾٢٠٥ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تَُ�ن َوَ� 
مداد و شامگاه با زاري و بیم و بدون بلند و پروردگارت را (با تدبر و) در (ژرفاي) وجودت، با

 کردن صدا یاد کن و از غافالن مباش.

 فرماید: و می
ْ ذۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ ُكُروا  ]١٠: اجلمعة[  ﴾١٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ
 و اهللا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.  

 فرماید: و می
ۡ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱوَ  لِِم�َ ُمسۡ ل ۡ ٱوَ  تِ لَِ�ٰ ُمسۡ ل ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  ِت نَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  نِتِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
ٰ ٱوَ  ٰ ٱوَ  ِد�ِ�َ ل�َّ ٰ ل�َّ ٰ ٱوَ  تِ ِدَ� ٰ ٱوَ  ِ�ِ�نَ ل�َّ ٰ ل�َّ  ِت ِشَ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِشِع�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  تِ بَِ�
ۡ ٱوَ  �ِ�َ ل ۡ ٱوَ  ُمَتَصّدِ ٰ ل �َ ٰٓ ٱوَ  تِ ُمَتَصّدِ ٰٓ ٱوَ  �ِِم�َ ل�َّ  وَجُهمۡ فُرُ  فِِظ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  تِ �َِ�ٰ ل�َّ
ٰ ٱوَ  تِ فَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  َ ٱ كِرِ�نَ ل�َّ ٰ ٱوَ  �َكثِ�ٗ  �َّ ٰ ل�َّ َعدَّ  تِ كَِ�

َ
ُ ٱ أ غۡ  لَُهم �َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
 ًراَوأ

  ]٣٥:  األحزاب[     ﴾٣٥اَعِظيمٗ 
بردار، و  راستی مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان مؤمن، و مردان و زنان فرمان به 

ردان و زنان بردبار، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان گو و م مردان و زنان راست
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دامن و مردان و زنانی که اهللا را  دار، و مردان و زنان پاك دهنده و مردان و زنان روزه صدقه
 کنند، اهللا برایشان آمرزش و پاداش بزرگی آماده کرده است. بسیار یاد می

 فرماید: و می
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمنُ  �َّ ْ ذۡ ٱ وا َ ٱ ُكُروا ِصيً�  َرةٗ بُ�ۡ  َوَسّبُِحوهُ  ٤١ �َكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  �َّ

َ
  ﴾٤٢ َوأ

 ]٤٢  ،٤١:  األحزاب[ 
 اي مؤمنان! اهللا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را به پاکی یاد نمایید.  

 باره وجود دارد. آیات فراوانی در این
 شرح

 ب اذکار گشوده است.ابخشی به نام کت» حینلالصا ریاض«در  /مؤلف
باشد. وي ضمن گشودن این  می اذکار، جمع ذکر است و مراد از آن، ذکرِ اهللا

اختصاص داده و چندین آیه در » فضیلت ذکر و تشویق به آن«بخش، بابی را به 
 باره آورده است. این

شود؛  زبانی، قلبی و نیز با سایر اعضا و جوارح انجام می ست: ذکرِ اهللا گفتنی
ها، صفات، احکام،  سان که انسان در نام قلبی، همان تفکر و اندیشیدن است؛ بدینذکر 

افعال و آیات االهی بیندیشد. ذکر زبانی هم که روشن است و شامل هر سخن یا 
، »إالاهللا ال�«باشد؛ مانند:  می ي تقرب و نزدیکی به اهللا ست که مایه گفتاري

هاي  ي کتاب ي سنت و مطالعه ت قرآن، مطالعهو نیز تالو »اهللا اكرب«، »اهللا سبحان«
سبب تقرب و نزدیکیِ ها  ي این دینی و نیز امر به معروف و نهی از منکر، و...؛ همه

 هستند. به اهللانسان 
با اندام و جوارح  و اما ذکر و یاد پروردگار با افعال که همان ذکر خداوند 

گرداند؛  را به اهللا متعال نزدیک میست که انسان  باشد، به معناي انجام هر عملی می
چنین مشهور شده است که  ؛ اماچنین رکوع، سجده و نشستن مانند قیام در نماز و هم

و...؛ اما  »احلمدهللا«و  »اهللا اكرب«، »اهللا سبحان«، »إالاهللا ال�«ذکر، یعنی گفتنِ 
 گونه که بیان شد، معنا و مفهومِ ذکر، فراتر از این است. همان

که اهللا متعال  آیه  این ،ي ذکر آورده است؛ از جمله آیاتی درباره /مؤلف
 فرماید: می
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ ُكُروا ِصيً�  َرةٗ بُ�ۡ  َوَسّبُِحوهُ  ٤١ �َكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  �َّ

َ
  ﴾٤٢ َوأ

  ]٤٢  ،٤١:  األحزاب[ 
 را به پاکی یاد نمایید.اي مؤمنان! اهللا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او 

ها امر فرموده است  اهللا متعال در این آیه مومنان را مورد خطاب قرار داده و به آن
ویژه در ابتداي روز  که او را فراوان و در همه حال و در هر مکان و زمانی یاد کنند؛ به

 روز باشد. اهللا ي لحظات شبانه رود که منظور، همه و ابتداي شب؛ البته احتمال می
 فرماید: متعال می

ْ ذۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ ُكُروا  ]١٠: اجلمعة[                  ﴾١٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ
 و اهللا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.

در ضمنِ امر به پایداري در برابر دشمن نیز آمده است؛  دستور به ذکر و یاد اهللا
 فرماید: می که اهللا چنان

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ ثۡ ٱفَ  فَِئةٗ  لَقِيُتمۡ  إَِذا ا ْ ذۡ ٱوَ  بُُتوا َ ٱ ُكُروا  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ

   ]٤٥: األنفال[  ﴾٤٥لُِحونَ ُ�فۡ 
رو شدید، پایداري نمایید و اهللا را زیاد یاد  اي مؤمنان! هنگامی که با گروهی (از دشمن) روبه

 کنید تا رستگار شوید.

سان اهللا متعال بیان فرموده که ذکر و یاد او، یکی از عوامل پایداري و  ینبد
یابی به  ست که دست ي جامعی پیروزي در برابرِ دشمن است. پیروزي یا موفقیت، واژه

 فرماید: گیرد. اهللا متعال می خواه و رهایی از هر امر ناخوشایندي را در برمی هدف دل
ٓ  ُل تۡ ٱ﴿ وِ�َ  َما

ُ
قِمِ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َك إَِ�ۡ  أ

َ
لَوٰ ٱ َوأ ۖ لصَّ لَوٰ ٱ إِنَّ  ةَ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ  ءِ َشا

ۡ ٱوَ  ِ ٱ رُ َوَ�ِ�ۡ  ُمنَكرِ� ل َّ�  ۡ�
َ
ۗ أ ُ ٱوَ  َ�ُ    ]٤٥: العنكبوت[   ﴾٤٥ َنُعونَ تَۡص  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ

گمان نماز از  یچه را که از این کتاب به تو وحی شده است، بخوان و نماز را برپا دار. ب آن
 تر است. دارد. و ذکر و یاد اهللا، بزرگ کارهاي زشت و ناپسند باز می

ِ ٱ رُ َوَ�ِ�ۡ ﴿ هی کهي ال ي این فرموده ز علما دربارهبرخی ا َّ�  ۡ�
َ
اند:  گفته ﴾َ�ُ أ

و گفته شده: باشد.  ترین یاد و ذکر اهللا متعال در نماز می معنایش این است که بزرگ
تر است. هنگامی که انسان  طور عموم، بزرگ که ذکر و یاد اهللا به معنایش این است

 کند. اهللا متعال  را فراوان یاد می شود و در نماز، اهللا گزارد، قلبش زنده می نماز می
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 فرماید: بردار، می زنان و مردان مسلمان و فرمان هاي نیک ویژگیاز اي  ضمن بیان پاره

ٰ ٱوَ ﴿ َ ٱ كِرِ�نَ ل�َّ ٰ ٱوَ  ��ٗ َكثِ  �َّ ٰ ل�َّ َعدَّ  تِ كَِ�
َ
ُ ٱ أ غۡ  لَُهم �َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
  ﴾٣٥ اَعِظيمٗ  ًراَوأ

    ]٣٥:  األحزاب[ 
کنند، اهللا برایشان آمرزش و پاداش بزرگی آماده  و مردان و زنانی که اهللا را بسیار یاد می

 کرده است.

 فرماید: اهللا متعال می 
ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿

َ
ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ ُكرۡ أ   ]١٥٢: البقرة[                ﴾١٥٢ ُفُرونِ تَ�ۡ  َوَ�  ِ�  ُكُروا

 پس مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم و شکر و سپاسم را به جاي آورید و مرا ناسپاسی نکنید. 

گر فضیلت ذکر است و به ذکر و  آیات فراوانی از این دست وجود دارد که بیان
متعال کسانی را که ایستاده، نشسته و درازکشیده،  کند. اهللا یاد اهللا متعال تشویق می
که  کنند، ستوده و بیان نموده که آنان، خردمندند؛ چنان پروردگارشان را یاد می

 فرماید: می
َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  تٖ َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ِيٱ ١٩٠ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  نَ �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ ُرونَ  ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ  قِ َخلۡ  ِ�  َوَ�َتَفكَّ
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
  ﴾١٩١ �َّارِ ٱ َعَذاَب  َفقَِنا َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخَلقۡ  َما َر�ََّنا ِض �ۡ�

 ]١٩١  ،١٩٠: آل عمران[ 
هایی براي خردمندان وجود  و گردش شب و روز، نشانهها و زمین  همانا در آفرینش آسمان  

کنند و  اند، اهللا را یاد می دارد؛ کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده
گویند:) اي پروردگار ما! این را بیهوده  اندیشند (و می ها و زمین می در آفرینش آسمان

 دوزخ محافظت بفرما. پس ما را از آتش اي؛ تو پاکی. نیافریده

لذا شایسته است که همواره در یاد و ذکرِ اهللا متعال باشیم؛ این، براي زبان دشوار 
وسبحان اهللا  إالاهللا ال�«توانیم این اذکار را بر زبان داشته باشیم که:  هر دم می نیست و

ارد. امید ست و اجر و ثواب فراوانی هم د اي . کارِ بسیار ساده»واحلمد هللا واهللا اكرب
 کنند. است که اهللا متعال ما را جزو کسانی قرار دهد که او را فراوان یاد می

*** 
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يب هر�رةَ  -١٤١٦
َ
اَل رُسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
َتاِن : «ق

َ
ِقيل

َ
َساِن، ث

ِّ
لَكَِمَتاِن َخِفيَفَتاِن ىلَعَ الل

 الرَّمْحِن: ُسْبَحاَن اهللاِ 
َ

 )1([متفقٌ علیه] ».َوحِبَْمِدهِ، ُسْبَحاَن اهللاِ العظيمِ يِف الِم�َاِن، َحبِيَبَتاِن إىِل
دو کلمه وجود دارد که بر زبان «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

باشد و محبوب پروردگار رحمان  سبک است؛ ولی در ترازوي اعمال سنگین می
 ».ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ، ُسبَْحاَن اِهللا العظيمِ است: 

اَل رسول اهللا وعنهُ  -١٤١٧
َ
اَل: ق

َ
وَل: ُسْبَحاَن اهللاِ، َواحَلْمُد هللاِ، َوال : «ق

ُ
ق
َ
ْن أ

َ
 �أل

ْمُس  ْيِه الشَّ
َ
َعْت َعل

َ
ا َطل َّ ِممَّ َحبُّ إيلَ

َ
، أ رَبُ

ْ
 )2([روایت مسلم] ».إِال اُهللا، َواُهللا أ�

بَْحاَن اِهللا، سُ که بگویم:  این«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
، �َواحلَْمُد ِهللا، َوال  رَبُ

ْ
کند،  چه که خورشید بر آن طلوع می برایم از آن إِال اُهللا، َواُهللا أ�

 ».تر است داشتنی دوست

اَل:  وعنُه: أنَّ رُسوَل اهللا -١٤١٨
َ
اَل ال «ق

َ
ُ  �َمْن ق

َ
ُ، هل

َ
إِال اُهللا وَْحَدهُ ال رَش�َك هل

ُ احَلْمدُ  ُك َوهلَ
ْ
اٍب الُمل

َ
ُ َعْدَل َعرْشِ رِق ٍة اَكنَْت هلَ ِديٌر، يِف يَْوٍم ِمَئَة َمرَّ

َ
ٍء ق ، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْيَطاِن يَْوَمُه َذلَِك  ُ ِحْرزاً ِمَن الشَّ
َ

ُ ِمَئُة َحَسَنٍة، َوُ�َِيْت َ�ْنُه ِمَئُة َسيَِّئٍة، َوَ�نَْت هل
َ

تَِبْت هل
ُ
َحىتَّ و�

 
َ
ْم يَأِت أ

َ
، َول رَثَ ِمْنهُ ُ�ْميِسَ

ْ
 رَُجٌل َعِمَل أ�

َّ
ا َجاَء بِِه إِال َضَل ِممَّ

ْ
ف
َ
 ».َحٌد بِأ

ْت َخَطايَاهُ، َو�ْن اَكنَْت ِمْثَل «وقال:  ٍة، ُحطَّ اَل ُسْبَحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ، يف يَْوٍم ِمَئَة َمرَّ
َ
َمْن ق

 )3([متفقٌ علیه] ».َزَ�ِد ابَلْحرِ 
ال هرکه روزانه صد بار بگوید: «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

ٍء قَِديٌر، � ُ احلَْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
پاداشی برابر با  إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَش�َك هل

شود و صد گناه از  رسد و صد نیکی برایش ثبت می آزاد کردن ده برده به او می
کس  شود و هیچ وز تا غروب، از شرّ شیطان حفاظت میگردد و آن ر گناهانش پاك می

 ».گفته باشدعملی بهتر از او انجام نداده است؛ مگر کسی که بیش از او این ذکر را 

 .2694؛ و صحیح مسلم، ش:6406صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2695صحیح مسلم، ش: )2(
 .2691)؛ و صحیح مسلم، ش:6403، 3293صحیح بخاري، ش: ( )3(
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ناهانش پاك گ، ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ هرکس روزانه صد بار بگوید: «و فرمود: 
 ».کف دریا، فراوان باشد شود؛ اگرچه همانند می

 شرح
 گر فضیلت ذکر است. بیان حدیث ابوهریره هر سه

دو کلمه وجود دارد که بر زبان سبک است؛ ولی در «فرمود:  پیامبر نخست:
ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ، باشد و محبوب پروردگار رحمان است:  ترازوي اعمال سنگین می

د و این دو کلمه را در کنن روز قیامت که اعمال انسان را وزن می». ُسبَْحاَن اِهللا العظيمِ 
که پروردگار  شود؛ ضمنِ این نهند، سنگینِی این دو کلمه در ترازو نمایان می ترازو می

ست؛ زیرا وقتی اهللا  رحمان، این دو کلمه را دوست دارد؛ این، ثواب بسیار بزرگی
را نیز دوست دارد. به عبارت  ي آن دهنده متعال عملی را دوست داشته باشد، انجام

ُسبَْحاَن اِهللا تواند با گفتنِ این دو کلمه، محبت االهی را جلب کند.  انسان می دیگر:
دانی و اذعان  ، بدین معناست که اهللا متعال را از هر عیب و نقصی، پاك میَوحِبَْمِدهِ 

گرِ  از هر جهت، کامل است؛ ذکر تسبیح و تحمید در کنارِ هم، بیان کنی که اهللا می
گر کمالِ علم و  باشد و نیز نشان ردگار نسبت به بندگانش میکمالِ لطف و احسان پرو

 ست. ها و صفات واال و کاملِ االهی حکمت و دیگر ویژگی
داراي عظمت و جالل و شکوه است و هیچ چیز  یعنی: اهللا ،ُسبَْحاَن اِهللا العظيمِ 

تر نیست؛ او در ذات و صفاتش  کس در قدرت، حکمت، و علم، از او بزرگ و هیچ
 همتاست. و بی بزرگ

بر زبان راندنِ ي خدا! همواره این دو کلمه را بر زبان داشته باش؛ زیرا  اي بنده
این دو کلمه، کار دشواري نیست؛ بلکه هم در ترازوي اعمال، سنگین است و هم 

این دو کلمه را همواره بر  باشد؛ پس شایسته است که انسان میمحبوبِ اهللا متعال 
 .بَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ، ُسبَْحاَن اِهللا العظيمِ سُ زبان براند و بگوید: 

ُسبَْحاَن اِهللا، که بگویم:  این«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره حدیث دوم:
رَبُ  �َواحلَْمُد ِهللا، َوال 

ْ
کند،  چه که خورشید بر آن طلوع می ، برایم از آنإِال اُهللا، َواُهللا أ�

تر است.  ی گفتن این اذکار، برایم از تمام دنیا محبوب؛ یعن»تر است داشتنی دوست
ست؛ یعنی گفتنِ این اذکار، کار دشواري نیست. امروزه مردم،  ها نیز اذکارِ سبکی این
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نوردند و سختی و خطرِ سفر را به جان  دشت و دریا، و زمین و آسمان را درمی
چه  شاید هم به آن خرند تا شاید به اندکی از مال و ثروت دنیا دست یابند؛ و می
خواهند، نرسند؛ ولی شگفتا که در انجامِ این کارهاي بزرگ، اما سبک و آسان،  می

دارد. این، در  کنیم؛ چراکه شیطان، انسان را به تنبلی و سستی وا می کوتاهی می
تر  ي دنیا، بیش بیان فرمود که گفتن این اذکار را از همه اهللا ست که رسول حالی

گاه که بمیري، به چه دردت  ي دنیا از آنِ تو باشد، آن راستی اگر همه دوست دارد. به
إِال اُهللا،  �ُسبَْحاَن اِهللا، َواحلَْمُد ِهللا، َوال بري؟ اما  اي از آن می خورد و چه استفاده می

رَبُ 
ْ
 فرماید: ست که باید قدرش را بدانیم؛ اهللا متعال می هاي ماندگاري ، نیکیَواُهللا أ�

ۡ ٱ﴿ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ زِ�َنةُ  ُنونَ ۡ�َ ٱوَ  ُل َمال ُّ� ۖ ٰ ٱ ُت قَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  َيا  اثََوابٗ  َرّ�َِك  ِعندَ  َخۡ�ٌ  ُت لَِ�ٰ ل�َّ
َمٗ�  وََخۡ�ٌ 

َ
   ]٤٦: الكهف[    ﴾٤٦ أ

مال و فرزندان، زیور زندگی دنیا هستند و کارهاي نیک پایدار، نزد پروردگارت از نظر پاداش، 
 تر است.بهتر و امیدبخش

 لذا شایسته است که فرصت را براي انجام چنین کارهایی غنیمت بدانیم.
ُ  �ال هرکه روزانه صد بار بگوید:  حدیث سوم:

َ
ُ، هل

َ
إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَش�َك هل

ٍء قَِديرٌ  ُ احلَْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُك َوهل
ْ
 یابد: ي ذیل دست می گانه ، به فضایل پنجالُمل

 رسد. برابر با آزاد کردن ده برده به او می پاداشی یکم:
 شود. و صد نیکی برایش ثبت می دوم:
 گردد. و صد گناه از گناهانش پاك می سوم:

 شود. و آن روز تا غروب، از شرّ شیطان حفاظت می چهارم:
کس عملی بهتر از او انجام نداده است؛ مگر کسی که بیش از او این  و هیچ پنجم:

 ذکر را گفته باشد.
إِال اُهللا وَْحَدُه ال  �ال ست که در حدیث براي گفتنِ  اي گانه فضایلِ پنجها  این

ٍء قَِديرٌ  ُ احلَْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
بیان شده است. این، بسیار آسان  رَش�َك هل

نتظار نماز آیید، در بین راه یا هنگامی که در ا توانید صبح که به مسجد می است؛ می
اید یا پس از طلوع فجر، این ذکر را بگویید. این هم یکی از اذکار و  نشسته

 را  بند باشد و در ابتداي روز آن ست که چه خوبست که انسان به آن پاي کارهایی
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 روز از شرّ شیطان حفاظت شود. بگوید تا در طول آن
شود؛  ، گناهانش پاك میْمِدهِ ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَ هرکس روزانه صد بار بگوید: «چنین  هم

را در پایان  ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ بهتر است که ». اگرچه همانندي کف دریا، فراوان باشد
ایم، محو شود. در هر حال، لحظات  روز بگوییم تا گناهانی که در آن روز مرتکب شده

د را با انجام این شود؛ پس لحظات زندگی خو ست که دوباره تکرار نمی عمر ما فرصتی
خواهیم به ما  کارهايِ آسان که ثواب فراوانی دارد، غنیمت شماریم. از اهللا متعال می

 نیکی عبادتش کنیم. جاي آوریم و به توفیق دهد که ذکر و شکر او را به
*** 

يب أيوب األنصاريِّ  -١٤١٩
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
اَل ال «ق

َ
َدهُ ال إِال اُهللا وَحْ  �َمْن ق

َمْن أْ�َتَق أْرَ�عَ 
َ
ِديٌر، َعرْشَ َمرَّاٍت، اَكَن ك

َ
ٍء ق ُ احَلْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

َ
ُك َوهل

ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
َة رَشِ�َك هل

ِ إْسَماِ�يَل 
َ

 )1([متفقٌ علیه] ».أْ�ُفٍس مْن َودل
 �ال هرکه ده بار بگوید: «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوایوب انصاري ترجمه:

ٍء قَِديرٌ  ُ احلَْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
ست که  ، مانند کسیإِال اُهللا وَْحَدُه ال رَش�َك هل

 ».را آزاد کرده است برده از فرزندان اسماعیل چهار

يب َذرٍّ  -١٤٢٠
َ
اَل يِل رسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
َحبِّ الالَكَمِ : «ق

َ
ْخرِبَُك بِأ

ُ
 اهللاِ؟ إنَّ  أال أ

َ
إىِل

 اهللاِ: ُسْبَحاَن اهللاِ َوحِبَْمِدهِ 
َ

َحبَّ الالَكَِم إىِل
َ
 )2([روایت مسلم] ».أ

ترین سخن  آیا تو را از محبوب«به من فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوذر ترجمه:
 ».باشد می ِدهِ ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَمْ ترین گفتار در نزد اهللا،  داشتنی در نزد اهللا آگاه نسازم؟ دوست

يب مالٍك األشعريَّ  -١٤٢١
َ
اَل رسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
ُهوُر َشْطُر اإليماِن، : « ق الطُّ

 الِم�َاَن، َوُسْبَحاَن اهللاِ َواحَلْمُد هللاِ َ�ْمآلنِ 
ُ
  -َواحَلْمُد هللاِ َ�ْمأل

ُ
ْو َ�ْمأل

َ
َماَواِت  -أ َما َ�ْ�َ السَّ

 )3([روایت مسلم] ».َواألْرِض 

 .2693؛ و صحیح مسلم، ش:6404صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2731صحیح مسلم، ش: )2(
 1038ي  شماره و بخشی از آن نیز به 26ي  شماره تر به [این حدیث پیش. 223صحیح مسلم، ش:  )3(

 آمده است. (مترجم)]
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پاکیزگی، نصف ایمان «فرمود:  اهللا گوید: رسول می اشعري ابومالک: ترجمه
ي  فاصله »سبحان اهللا واحلمدهللا«کند و  ر میها) را پ ترازو(ي نیکی »احلمدهللا«است. و 

 .»کنند ها و زمین را پر می میان آسمان

يب وقاٍص  -١٤٢٢
َ
 رسول اهللا وعن سعد بن أ

َ
ْمِ� َ�قَ  قال: َجاَء أْعَرايبٌّ إىِل

ِّ
اَل: َعل

اَل: 
َ
ُ. ق

ُ
وهل

ُ
 أق

ً
ْل: ال «الَكَما

ُ
ث�اً،  �ق

َ
بِ�اً، َواحَلْمُد هللاِ ك

َ
رَبُ ك

ْ
ُ، اُهللا أ�

َ
إِال اُهللا وَْحَدهُ ال رَش�َك هل

َة إِال بِاهللاِ الَعِز�ِز احَلِكيمِ  وَّ
ُ
اَل: فهُؤالءِ لِرَ ». َوُسْبَحاَن اهللاِ َربِّ الَعاملَِ�، َوال َحوَل َوال ق

َ
، ق ِّ�

اَل: 
َ
ْل: «َ�َما يِل؟ ق

ُ
ِ� ا�َّق

ْ
ِفْر يِل، َوارمَْحِْ� َواْهِدِ�، َواْرُزق

ْ
 )1([روایت مسلم] ». اغ
آمد و گفت:  اهللا نشینی نزد رسول گوید: بادیه می وقاص ترجمه: سعد بن ابی

ْحَدُه ال رَش�َك إِال اُهللا وَ  �ال بگو: «فرمود:  را بگویم. پیامبر سخنی به من یاد بده تا آن
َة إِال بِاهللاِ  رَبُ َكِب�اً، َواحلَْمُد ِهللا َكث�اً، وَُسبَْحاَن اِهللا رَبِّ الَعامِلَ�، َوال َحوَل َوال قُوَّ

ْ
ُ، اُهللا أ�

َ
 هل

باشد؛ براي خودم چه؟  ها که براي پروردگارم می عرض کرد: این». الَعِز�ِز احلَِكيمِ 
 ».، َوارمَْحِْ� َواْهِدِ�، َواْرُزقِْ�  اْغِفْر يِل ا�َّبگو: «فرمود: 

و�انَ  -١٤٢٣
َ
اَل: اَكَن َرسوُل اهللاِ  وعن ث

َ
اَل:  ق

َ
، َوق

ً
ا
َ
الث

َ
 مِْن َصالَتِِه اْستَْغَفَر ث

َ
إَِذا انرَْصَف

رَامِ ا�َّ«
ْ
َت يَا َذا اجَلالَِل وَاإلك

ْ
الَُم، َ�َباَر� الَُم، َومِْنَك السَّ وَُهَو أَحُد  -زَايِعِّ �ِيَل لِألوْ ».  أنَْت السَّ

اَل: َ�ُقوُل: أْستَْغِفُر اهللا، أْستَْغِفُر اهللا.-رواة احلديث
َ
ْيَف االْستِْغَفاُر؟ ق

َ
 )2([روایت مسلم] : ك

داد، سه بار  پس از پایان نماز که سالم می اهللا گوید: رسول می ثوبان ترجمه:
َالُم، وَ ا�َّ«گفت:  کرد و می استغفار می َت يَا َذا اجلََالِل  أنَْت السَّ

ْ
َالُم، َ�بَاَر� ِمنَْك السَّ

َرامِ 
ْ
. به اوزاعی که از راویان حدیث است، گفته شد: استغفار چگونه است؟ »َواإلك

 .»أْستَْغِفُر اهللا، أْستَْغِفُر اهللا«سان که بگویی:  پاسخ داد: بدین
 شرح

تر  پیش در باب فضیلت ذکر آورده است. /ست که مؤلف ها، دیگر احادیثی این
هرکس ده «ي برخی از این احادیث سخن گفتیم؛ از آن جمله، این حدیث که:  درباره

 .2696صحیح مسلم، ش: )1(
 .591صحیح مسلم، ش: )2(
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ٍء قَِديرٌ  �ال بار بگوید:  ُ احلَْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
، إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَش�َك هل

؛ یعنی گویا »ده استرا آزاد کر ست که چهار برده از فرزندان اسماعیل مانند کسی
هستند،  ها از نظر نَسب که همان فرزندان اسماعیل چهار برده از برترین انسان
ها دارند و نَسب  اسماعیل بهترین نَسب را در میان انسان آزاد کرده است؛ زیرا بنی

 گر فضیلت این ذکر است. . این حدیث، بیانگردد سایر مردم به کسان دیگري برمی
ترین گفتار در نزد اهللا،  داشتنی دوست«ی بدین مضمون گذشت که: چنین حدیث هم

دو کلمه «تر حدیثی بدین مضمون آمده بود که:  پیش». باشد می ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ 
باشد و محبوب  وجود دارد که بر زبان سبک است؛ ولی در ترازوي اعمال سنگین می

 ».ْمِدهِ، ُسبَْحاَن اِهللا العظيمِ ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَ پروردگار رحمان است: 
 ثوبانکه  ست؛ چنان گر یک ذکر در وقت مشخصی نیز بیان حدیث ثوبان

أْستَْغِفُر اهللا، أْستَْغِفُر «گفت:  داد، می پس از پایان نماز که سالم می اهللا گوید: رسول می
َالُم، َوِمنَْك السَّ ا�َّاهللا، أْستَْغِفُر اهللا؛  َرامِ  أنَْت السَّ

ْ
َت يَا َذا اجلََالِل َواإلك

ْ
. انسان »َالُم، َ�بَاَر�

کند تا اگر نقصی در نمازش بوده است، آمرزیده  پس از پایان نمازش استغفار می
َت يَا َذا اجلََالِل ا�َّ«گوید:  چنین می شود؛ هم

ْ
َالُم، َ�بَاَر� َالُم، َوِمنَْك السَّ  أنَْت السَّ

َرامِ 
ْ
که از هر عیب  ا توسل به این نام واال و نیکوي االهی از اهللاسان ب و بدین »َواإلك

خواهد که نمازش را نماز سالم و کاملی قرار دهد تا  صی پاك و سالم است، میقو ن
 ي رفع درجاتش باشد. ي گناهان و مایه کفاره

*** 
ِ  أنَّ رسوَل اهللا وعن املغ�ة بن شعبةَ  -١٤٢٤ الَة  ِمَن الصَّ

َ
َرغ

َ
اَل:  اَكَن إَِذا ف

َ
َم، ق

َّ
َوَسل

ِديٌر،  �ال «
َ
ٍء ق ُ احَلْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

َ
ُك َوهل

ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
 ال ا�َّإِال اُهللا وَْحَدهُ ال رَشِ�َك هل

ْ�َطْيَت، َوال ُمْعِطَي لَِما َمَنْعَت، َوال َ�ْنَفُع َذا اجَلدِّ ِمْنَك اجَلدُّ 
َ
 )1([متفقٌ علیه] ».َمانَِع لَِما أ

شد و  که از نماز فارغ می هنگامی اهللا گوید: رسول می مغیره بن شعبه ترجمه:
ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ  �ال «گفت:  داد، می سالم می

َ
ُك َوهل

ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ

 .593)؛ و صحیح مسلم، ش:7292، 6330صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ٍء قَِديٌر،  ْ�َطيَْت، َوال ُمْعِطيَ ا�َّيَشْ
َ
لَِما َمنَْعَت، َوال َ�نَْفُع َذا اجلَدِّ ِمنَْك   ال َمانَِع لَِما أ

 )1(.»اجلَدُّ 

١٤٢٥-  ِ�ْ�َ ُم:  $وعن عبِد اهللا بن الزُّ
ِّ
إِال  �ال «�نَّه اَكَن َ�ُقوُل ُدبَُر لُكِّ َصالٍَة، ِحْ�َ �َُسل

ُ احَلْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ 
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
َة إِال اُهللا وَْحَدهُ ال رَش�َك هل وَّ

ُ
ِديٌر؛ ال َحْوَل َوال ق

َ
ٍء ق

ُ اثلََّناُء احَلَسُن، ال  �بِاهللاِ، ال 
َ

ُ الَفْضُل َوهل
َ

ُ انلِّْعَمُة َوهل
َ

 إيَّاهُ، هل
َّ
إِال اُهللا  �إِال اُهللا، َوال َ�ْعُبُد إِال

رَِه الاَكفُِرونَ 
َ
ْو ك

َ
يَن َول ُ ادلِّ

َ
َ�ْ�ِ ». ُ�ْلِِصَ� هل اَل اْ�ُن الزُّ

َ
ُل بِِهنَّ ُدبَُر لُكِّ  : َوَ�َن رسوُل اهللاق

ِّ
ُ�َهل

 )2([روایت مسلم] َصالٍَة.
که  روایت است که وي در پایان هر نماز، پس از این $از عبداهللا بن زبیر ترجمه:

ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ  �ال «گفت:  داد، می سالم می
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
 لُكِّ إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَش�َك هل

َة إِال بِاِهللا، ال  ٍء قَِديٌر؛ ال َحْوَل َوال قُوَّ ُ الَفْضُل  �يَشْ
َ

ُ انلِّْعَمُة َوهل
َ

 إيَّاُه، هل
َّ
إِال اُهللا، َوال َ�ْعبُُد إِال

ُ اثلَّنَاُء احلََسُن، ال  يَن َولَْو َكِرَه الاَكفُِرونَ  �َوهلَ ُ ادلِّ  $یرزب ابن )3(.»إِال اُهللا ُ�ِْلِصَ� هلَ
 داد. نمازي، این ذکر را ورد زبانش قرار میهر پس از  اهللا گوید: رسول می

 

رو نیازي به  ذکار سخن گفته است؛ از اینمعانی و مفاهیم این ان ي کافی پیرامو ندازها به /شارح )1(
را  تکرار آن نیست. البته در مواردي که مفهوم ذکر یا دعایی در شرح حدیث نیامده باشد، بنده مفهوم آن

دعاکننده یا ست: ذکر مفاهیم این دعاها و اذکار از آن جهت اهمیت دارد که  ام. گفتنی در پانوشت آورده
هاي هر یک از  جا که گفتن واژه هنگام گفتن این دعاها و اذکار، مفهومش را دریابد؛ وگرنه از آنذاکر، 

اذکار مسنون، عبادت است، لذا حفظ کردن این الفاظ ضرورت دارد تا انسان، با گفتن این اذکار به 
 ها دست یابد. [مترجم] فضایل آن

 .594صحیح مسلم، ش: )2(
د راستینی جز اهللا نیست؛ او، یکتاست و شریکی ندارد؛ فرمانروایی و هیچ معبو« ي ذکر: ترجمه )3(

اي (از گناه) و هیچ نیرویی (براي  ستایش، از آنِ اوست و او بر هر کاري تواناست؛ هیچ بازدارنده
اطاعت) جز به خواست و توفیقِ اهللا وجود ندارد. معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد؛ هیچ چیز و 

کنیم؛ نعمت و کمال و لطف و احسان، همه از آنِ اوست و  عبادت و پرستش نمیکس جز او را  هیچ
ستایش نیکو، او راست. معبود راستینی جز او وجود ندارد و با اخالص در دین و عبادت، تنها او را 

 [مترجم] ». خوانیم؛ هرچند براي کافران ناخوشایند باشد می
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 شرح
شوند؛ زیرا  ست که در اوقات مشخصی گفته می ي اذکاري این دو حدیث درباره

اند: اذکار مقید که وقت مشخصی دارند؛ و اذکار مطلق. برخی از اذکار  اذکار دو گونه
ها اذکار  از اذکار، مقید به وضو که اصطالحاً به آنمقید به نماز هستند و برخی دیگر 

شود. این دو حدیث، یعنی حدیث مغیره بن شعبه و  وضو و اذکار نماز نیز گفته می
 ي اذکار نماز است. درباره #عبداهللا بن زبیر

شد و سالم  که از نماز فارغ می هنگامی اهللا گوید: رسول می مغیره بن شعبه
ٍء  �ال «گفت:  داد، می می ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

َ
ُك َوهل

ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ

ْ�َطيَْت، َوال ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت، َوال َ�نَْفُع َذا اجلَدِّ ِمنَْك اجلَدُّ ا�َّقَِديٌر، 
َ
 .» ال َمانَِع لَِما أ

وجود ندارد که  ق و راستینی جز اهللا، یعنی هیچ معبود برح»إِال اهللاُ  �ال «
شوند، شایسته و  ها و معبودانی که جز اهللا پرستش می سزاوارِ پرستش باشد و بت

معبود را یا » اله«کنند، نام  ها را عبادت می سزاوار عبادت نیستند؛ هرچند کسانی که آن
اند که  گونه همانمعبودانشان ها را معبودان خویش بخوانند؛ بلکه  ها بگذارند و آن بر آن

 فرماید: اهللا متعال می

ٓ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  َما﴿ سۡ  إِ�َّ
َ
ٓ أ يۡ  ءٗ َما ٓ َسمَّ نُتمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُ�مَوَءابَا ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ  بَِها �َّ

    ]٤٠: يوسف[    ﴾نٍ َ�ٰ ُسلۡ  ِمن
اید (و نام  گذاري کرده امپرستید که خودتان و پدرانتان ن هایی را می شما، جز پروردگار، تنها نام

ها نازل  اید؛ در حالی که) اهللا هیچ دلیلی بر درستی آن ها گذاشته یا معبود را بر آن» اله«
 نکرده است.

» ُ
َ

�َك هل که اهللا، یکتاست و شریکی  ، براي تأکید است؛ یعنی با بیان این»وَْحَدُه ال رَشِ
که اهللا  گردد میشود و بیان  تأکید می و وحدانیت اهللا »إِال اهللاُ  �ال «ندارد، بر مفهوم 

ي  روایی و حمد و ستایش، ویژه شریک است و فرمان و بی امتعال در الوهیتش یکت
اوست و او بر هر کاري تواناست. فرمانروایی و حاکمیت مطلق، فراگیر و گسترده از 

نیز  هاست و چه در آن ها و زمین و آن رواییِ آسمان که فرمان چنان آنِ اوست؛ هم
ها، فرشتگان و نیز ماه و  ها، جانوران، درختان، دریاها، رودخانه مالکیت انسان

دانیم،  دانیم و نمی چه که ما می ها و آن ي این خورشید، به او اختصاص دارد و همه
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ملک او هستند و او هرگونه که بخواهد و حکمتش اقتضا کند، در ملک خویش 
 رساند. م میانجا کند و هرچه بخواهد، به تصرف می

ي اوست و او در همه حال، سزاوار حمد و  یعنی کمال مطلق ویژه، »َوَلُه اَحلْمدُ «
گاه که در رنج و  سر بریم و چه آن گاه که در خوشی و نعمت به ستایش است؛ چه آن

کند و او را سپاس  ها پروردگارش را ستایش می سختی باشیم. انسان در خوشی
ستاید و  رنج و سختی شود، باز هم پروردگارش را می گاه که گرفتار گوید و آن می

بسا انسان، مصلحت رنج و گرفتاريِ  ؛ زیرا چهسپارد ي کارهایش را به اهللا می همه
داند؛ اما اهللا متعال به مصلحت هر چیزي، اگاهی کامل و مطلق دارد؛ از  خویش را نمی

ي  اگر مسأله که ستاید؛ چنان رو انسان، پروردگارش را در همه حال می این
ي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ «گفت:  آمد، می پیش می اي براي پیامبر کننده خوشحال ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

احِلَاِت  ها به انجام  نیکی حمد و ستایش، از آن اهللا است که به لطفش«؛ یعنی: »الصَّ
َْمُد «گفت:  آمد، می ي دیگري، برایش پیش می و اگر مسأله». رسد می

ْ
ِ ىلَعَ لُكِّ احل َّ�ِ

به جاي عبارت مذکور، عبارت دیگري در میان مردم رایج شده  اما متأسفانه )1(.»َحالٍ 
حمد و ستایش از آن «یعنی:  ؛» اذلی ال ُ�مد ىلع مكروه سواهاحلمد هللا«گویند:  که می

این، حمد و ستایش ». شود یها ستایش نم خداست که کسی جز او در برابر ناخوشی
دهد که چنین  گر است یا حداقل نشان می صبريِ ستایش گر کم ت. زیرا بیانس ناقصی
ي ناگواري پیش  گري، از کمال صبر برخوردار نیست. بنابراین هرگاه مسأله ستایش

 ستایش کرده است: اهللا را حمد و ستایش کنید که رسول آمد، با همان الفاظی، اهللا
ِ ىلَعَ لُكِّ َحالٍ « َْمُد ِ�َّ

ْ
 .»احل

ْ�َطيَْت، َوال ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت، َوال َ�نَْفُع َذا اجلَدِّ ِمنَْك اجلَدُّ ا�َّ«
َ
: ؛ یعنی» ال َمانَِع لَِما أ

چه را که  تواند آن نمی کس کس جلودار بخشش و عطاي تو نیست و هیچ یا اهللا! هیچ«
عطا و  هللاوقتی چنین باوري داشته باشیم، از کسی جز ا». داري، ببخشاید تو باز 

دانیم که دهش و بخششِ  خواهیم و اگر کسی چیزي به ما بدهد، می بخشش نمی
شخص، فالن چیز را به ما   ست و اهللا متعال براي ما مقدر فرموده است که فالن االهی

شخص، فقط سبب بوده است؛ البته به ما دستور داده شده که دهش و  ببخشد و آن

 .4640ش:  /ر.ك: صحیح الجامع، از آلبانی صحیح است؛ )1(
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ُْ�ْم «فرموده است:  گونه که پیامبر نبخشش دیگران را جبران کنیم؛ هما
َ

َمْن َصنََع إيل
ُ�ُموهُ 

ْ
نَُّ�ْم َقد اَكفَأ

َ
ُ َحىتَّ تََرْوا � ُدوا ما تَُ�افِئُونَُه فَاْدُعوا هلَ ِ

َ
 )1(؛»َمْعُروفاً فَاَكفِئُوُه، فَإْن لَْم جت

اش را جبران کنید؛ و اگر چیزي براي جبران  هرکه به شما نیکی کرد، نیکی«یعنی: 
قدر برایش دعا نمایید که خودتان احساس کنید که  اش نیافتید، آن شش و نیکیبخ

 ».اید اش را جبران کرده نیکی
را براي ما  دانیم که اهللا متعال آن شود، می ولی هر نیکی و بخششی که به ما می

 فراهم ساخته و شخصِ بخشنده را بر آن داشته است که چنین دهشی به ما ببخشد.
داري،  ي هیچ ثروتمند و سرمایه ثروت و بهره«یعنی:  ؛»َذا اجلَدِّ ِمنَْك اجلَدُّ  َوال َ�نَْفعُ «

لذا مال و ثروت ». گرداند و در برابر تو سودي برایش ندارد نیاز نمی او را از تو بی
، هایی که از دنیا برده است، او را از اهللا کس و نیز زن و فرزندانش و دیگر بهره هیچ
ها و  روایی آسمان و در برابر اهللا هیچ سودي برایش ندارند؛ زیرا فرمانکنند  نیاز نمی بی

راستی چه بسیار ثروتمندانی که با زن و فرزندان  باشد و به زمین از آنِ اهللا متعال می
 کس جز اهللا شوند و هیچ کنند و ناگهان بیمار می خود، خوش و خرم زندگی می

ي  هبودش ببخشد؛ یا فردي با ثروت و سرمایهتواند این بال را از او دور کند و ب نمی
گردد که از کسی جز  شود و به ناراحتی و اندوهی دچار می فراوان، ناگهان افسرده می

 برایش هیچ کاري ساخته نیست! اهللا
چنین شایسته  کنیم. هم لذا با گفتنِ چنین دعایی، همه چیز را به اهللا واگذار می

دهد، سه بار استغفار کند و  هنگامی که سالم میاست که انسان پس از پایان نماز، 
َرامِ ا�َّ«سپس بگوید: 

ْ
َت يَا َذا اجلََالِل َواإلك

ْ
َالُم، َ�بَاَر� َالُم، َوِمنَْك السَّ  .» أنَْت السَّ

یک از اذکار  کند که ابتدا کدام ست: ترتیب اذکار، واجب نیست؛ یعنی فرقی نمی گفتنی
گاه  دا سه بار استغفار کنید و سپس دعاي مذکور و آنرا بگویید؛ ولی بهتر است که ابت

نیز سخن  $شاءاهللا پیرامون حدیث عبداهللا بن زبیر ان سایر اذکار مسنون را بگویید.
 خواهیم گفت.

*** 

 .6021صحیح الجامع، ش:  صحیح است؛ )1(
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تَْوا رسوَل  وَعن أيب ُهر�رة -١٤٢٦
َ
ُمَهاِجِر�َن أ

ْ
نَّ ُ�َقَراَء ال

َ
ْهُل  اهللاأ

َ
فقالوا: َذَهَب أ

ورِ بِادلَّ 
ُ
ث ، و�َُصوُموَن كَما نَُصوم ادلُّ وَن كَما نَُص�ِّ

ُّ
رَجاِت الُعَ� وانلَِّعيِم الُمِقيم؛ يَُصل

ق، و�َعتُِقوَن وال نَعتُق. فقال رسوُل  وَن وال َ�َتَصدَّ
ُ
ق  : «اهللاَو�ََتَصدَّ

ً
ُمُ�ْم َشيئا

ِّ
َعل

ُ
ال أ

َ
ف
َ
أ

وَن بِِه َمْن سَبَقُ�م، و�َْسبُِقوَن بِِه َمْن َ�ْعَدُ�مْ 
ُ
 َمْن  تُدرِ�

َّ
َضَل ِمْنُ�م إِال

ْ
ف
َ
َحٌد أ

َ
َوالَ يَُ�وُن أ

ُون ُدبَُر «، قال: اهللاقالوا: بََ� يا رسوَل » َصَنَع ِمثَل ما َصَنْعُتم؟ َمُدوَن وتَُ�ربِّ
َ

�َُسبُِّحوَن، وحت
ةً  ال�َِ� َمرَّ

َ
 وث

ً
الثا

َ
يب هر�رة». لُكِّ َصالٍة ث

َ
بُو صالح الراوي عن أ

َ
اَل أ

َ
ا ُسئَِل �َ ق مَّ

َ
ْيِفيَِّة ، ل

َ
ْن ك

 
ً
الثا

َ
ُهنَّ ث

ُّ
، َحىتَّ يَُ�وَن ِمنُهنَّ لُك رَبُ

ْ
اَل: َ�ُقوُل: ُسْبَحان اهللاِ، َواحَلْمُد هللاِ واُهللا أ�

َ
رِِهنَّ ق

ْ
ِذك

ال�َِ�.
َ
 )1([متفقٌ علیه] َوث

رََجَع ُ�َقرَاُء الُمَهاِجِر�َن إىِل رسوِل  وزاد مسلٌم يف روايته:
َ
ِ  اهللاف وا: َسِمَع إ

ُ
ْهُل َ�َقال

َ
ْخوَاُ�َنا أ

ه؟ َ�َقاَل رسوُل 
َ
َنا، َ�َفَعلوا مِْثل

ْ
عل

َ
موَاِل بَِما ف

َ
ٰ ﴿: اهللاأل ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ  ﴾ءُ �ََشا

آمدند و گفتند:  اهللا گوید: فقراي مهاجران نزد رسول  می ابوهریره ترجمه:
ها همانند  اند؛ آن خود ساختههاي جاویدان را از آنِ  ثروتمندان، درجات واال و نعمت

توانیم صدقه بدهیم  دهند و ما نمی گیرند، و نیز صدقه می خوانند و روزه می ما نماز می
آیا عملی «فرمود:  اهللا کنند و ما توانایی آزاد کردن برده نداریم. رسول و برده آزاد می

ند، برسید و از ا ي آن به کسانی که از شما پیشی گرفته وسیله به شما بیاموزم که به
آیندگان خود سبقت بگیرید و کسی برتر از شما نباشد، مگر کسی که مانند شما عمل 

 "اهللا "سبحانپس از هر نماز، سی و سه بار «فرمود: » خدا! گفتند: بله، اي رسول» کند؟
راوي حدیث  -ابوصالح». بگویید "اهللا اكرب"و سی و سه بار  "احلمدهللا"سی و سه بار 

ي چگونگی این ذکر  درباره که از ابوهریره هنگامیگوید:  می -رهاز ابوهری
را  اكرب اهللا، و احلمدهللا، اهللا سبحاننمازگزار) هر یک از اذکارِ (پرسیده شد، پاسخ داد: 

 سی و سه بار بگوید.
پس از مدتی فقراي مهاجران نزد  مسلم در روایت خود افزون بر این آورده است:

اند که ما  خدا! برادران ثروتمندمان شنیده و گفتند: اي رسولبازگشتند  اهللا رسول
این، فضلِ «فرمود:  اهللا دهند. رسول ها نیز همین عمل را انجام می کنیم؛ آن کار می چه

 ».بخشد اهللا است که به هرکس بخواهد، می

 .595؛ و صحیح مسلم، ش: 843صحیح بخاري، ش:  )1(
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 شرح
ي فضیلت یکی از اذکارِ پس از نماز  درباره /مؤلفست که  این، یکی از احادیثی

اند: مطلق و مقید؛ و این، جزو اذکار  تر بیان شد که اذکار بر دو گونه ده است؛ پیشآور
آمدند و گفتند:  اهللا گوید: فقراي مهاجران نزد رسول  می باشد. ابوهریره مقید می

فرمود:  اند.پیامبر هاي جاویدان را از آنِ خود ساخته ثروتمندان، درجات واال و نعمت
دهند و  گیرند، و نیز صدقه می خوانند و روزه می ا همانند ما نماز میه گفتند: آن» چگونه؟«

کنند و ما توانایی آزاد کردن برده نداریم.  توانیم صدقه بدهیم و برده آزاد می ما نمی
ي آن به کسانی که از شما پیشی  وسیله آیا عملی به شما بیاموزم که به«فرمود:  اهللا رسول
گان خود سبقت بگیرید و کسی برتر از شما نباشد، مگر کسی اند، برسید و از آیند گرفته

پس از هر نماز، سی و سه «فرمود: » خدا! گفتند: بله، اي رسول» که مانند شما عمل کند؟
پس از مدتی ». بگویید "اهللا اكرب"و سی و سه بار  "احلمدهللا"سی و سه بار  "اهللا "سبحانبار 

خدا! برادران ثروتمندمان  د و گفتند: اي رسولبازگشتن اهللا فقراي مهاجران نزد رسول
فرمود:  اهللا دهند. رسول ها نیز همین عمل را انجام می کنیم؛ آن کار می اند که ما چه شنیده

 ».بخشد این، فضلِ اهللا است که به هرکس بخواهد، می«
 شود: اي از نکاتی که از این حدیث برداشت می پاره

پیشی  دیگر یکدر کارهاي نیک بر  حابهگر این است که ص این حدیث، نشان
ها دوست داشت که در انجام کارهاي نیک، جلوتر  که هر یک از آن جستند؛ چنان می

 از دیگران باشد.
سی و سه بار  "اهللا "سبحاندهد که گفتن سی و سه بار  این حدیث نشان می

است که در گانه، سنت  پس از نمازهاي پنج "اهللا اكرب"و سی و سه بار  "احلمدهللا"
 �ال «شود؛ در حدیثی دیگر آمده است که بار صدم با ذکرِ  مجموع، نود و نه بار می

ٍء قَِديرٌ  ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل گردد.  کامل می »إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ

هاي دیگر بدین ترتیب  هاي ذکر پس از نماز است. یکی از روش این، یکی از روش
را بیست و پنج  اكرب اهللا، و إالاهللا ال�، احلمدهللا، اهللا سبحاناست که هر یک از اذکار 

 شود. بار بگویید که در مجموع، صد بار می
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را  اكرب اهللا، و احلمدهللا، اهللا سبحانروش دیگرش، این است که هر یک از اذکار 
ثابت است؛ لذا گاه به این روش عمل  مبرها از پیا ي این روش ده بار بگویید. همه

 کنید و گاه به آن روش.
گویی به مسایل  در پاسخ ي صدر پیامبر چنین از این حدیث، حوصله و سعه هم

شود؛ زیرا آن بزرگوار در پیِ بیان حقیقت بود و بدین منظور هرگز از پا  نمایان می
 فرمود. اره براي مردم بیان میشد؛ بلکه حق و حقیقت را همو حوصله نمی نشست و بی نمی

شود، این است که وقتی اهللا متعال  ي دیگري که از این حدیث برداشت می نگته
را به هرکس که  به کسی نعمتی ببخشد یا لطفی به او بکند، این، از فضل اوست که آن

گرداند؛ این،  بخشد؛ یکی را فقیر و دیگري را به فضلِ خویش ثروتمند می بخواهد، می
ست و جور و جفا در حقّ دیگران نیست و اهللا متعال فضل و  و دهش االهیلطف 

چنین شخصی را از نعمت علم  دهد؛ هم بخشش خویش را به هرکه بخواهد، می
دهد؛ فضل و بخشش، همه به  گرداند و به شخصی هم علم و دانش نمی مند می بهره

 کند. را به هرکه بخواهد، عطا می دست خداست و آن
شود، این است که اصحاب ثروتمند  گري که از این حدیث برداشت میي دی نکته

خاطر اشتیاق فراوانی که به انجام کارهاي نیک داشتند، در  به #نیز مانند اصحاب فقیر
رو همانند فقرا پس از هر نمازي، سی و  جستند؛ از این این زمینه بر دیگران سبقت می

 گفتند. می "اهللا اكرب"و سی و سه بار  ""احلمدهللاسی و سه بار  "اهللا "سبحانسه بار 
*** 

اَل:  وعنُه َ�ْن رسوِل اهللا -١٤٢٧
َ
ال�َِ�، «ق

َ
 َوث

ً
الثا

َ
َمْن َسبََّح اهللا يف ُدبُِر لُكِّ َصالٍَة ث

الَ�َِ�، وقال َ�َماَم الِمَئِة: ال 
َ
 َوث

ً
الثا

َ
َ اهللا ث ربَّ

َ
الَ�َِ�، َو�

َ
 َوث

ً
الثا

َ
وَحَدهُ ال  إِال اهللاُ  �ومَحَِد اَهللا ث

ِديٌر، ُغِفَرْت َخَطايَاهُ َو�ْن اَكنَْت ِمْثَل َزَ�دِ 
َ
ٍء ق ُ احَلْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

َ
ُك َوهل

ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
 رَش�َك هل

 )1([روایت مسلم] ».ابَلْحرِ 
هرکس پس از هر نمازي، سی «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

بگوید و صدمین  اكرب اهللاو سی و سه بار  احلمدهللاسی و سه بار ، اهللا سبحانو سه بار 

 .597صحیح مسلم، ش: )1(
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ٍء قَِديرٌ  �ال بار  ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
را بگوید،  إِال اُهللا وَحَدُه ال رَش�َك هل

 ».شود؛ اگرچه مانند کف دریا، فراوان باشد گناهانش آمرزیده می

اَل:  َعن رسوِل اهللا ُعْجَرةَ وعن كعب بن  -١٤٢٨
َ
ُهنَّ «ق

ُ
ائِل

َ
باٌت ال َ�ِيُب ق ْو  -ُمَعقِّ

َ
أ

ُهنَّ 
ُ
اِعل

َ
ِْميَدةً، وَأْرَ�ٌع  -ف الَثوَن حتَ

َ
الٌث وث

َ
الثوَن �َْسبِيَحًة، َوث

َ
الٌث َوث

َ
ُتوَ�ٍة: ث

ْ
ُدبَُر لُكِّ َصالٍَة َمك

الَثوَن تَْ�بَِ�ةً 
َ
 )1([روایت مسلم] ».َوث

اذکاري پس از هر نمازِ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می رهکعب بن عج ترجمه:
، اهللا سبحانشود: سی و سه بار  آن ناکام نمی -ي دهنده یا انجام -ست که گوینده واجبی

 ».اكرب اهللاو سی و چهار بار  احلمدهللاسی و سه بار 
*** 

يب وقاٍص  -١٤٢٩
َ
واِت بِهُؤالءِ  اَكَن َ�َتَعوَُّذ ُدبُرَ  أنَّ رسوَل اهللا وعن سعد بن أ

َ
ل الصَّ

ْرَذِل الُعُمِر، ا�َّ«اللَكَِماِت: 
َ
 أ

َ
َردَّ إىِل

ُ
عوُذ بَِك ِمَن اجُلنْبِ َوابلُْخِل، وَأُعوُذ بَِك ِمْن أْن أ

َ
 أ

ِّ
 إ�

ُعوُذ بَِك ِمْن فِْتَنِة الَقرْبِ 
َ
ْ�َيا، وَأ  )2([روایت بخاري] .»وَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتَنِة ادلُّ

پیش از  -در پایان هر نماز اهللا : رسولگوید می وقاص یاب سعد بن ترجمه:
عوُذ بَِك ِمَن اجلنُْبِ َوابُلْخِل، َوأُعوُذ بَِك ا�َّ«برد:  با این کلمات به اهللا پناه می -سالم

َ
 إ�ِّ أ

ُعوُذ بِ 
َ
ْ�يَا، َوأ رَْذِل الُعُمِر، َوأُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ

َ
 أ

َ
 إِىل

رَدَّ
ُ
 .»َك ِمْن فِتْنَِة الَقرْبِ ِمْن أْن أ

ِحبَُّك «أخذ بيده، َوقاَل:  : أنَّ رسول اهللاوعن معاذٍ  -١٤٣٠
ُ
 أل

ِّ
؛ »يَا ُمَعاُذ، َواهللاِ إ�

وِصيَك يَا ُمَعاُذ ال تََدَ�نَّ يف ُدبُِر لُكِّ َصالَة َ�ُقوُل: «َ�َقاَل: 
ُ
رَِك، ا�َّأ

ْ
رَِك، َوُشك

ْ
ِع�ِّ ىلَعَ ِذك

َ
 أ

 )3([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».اَدتَِك وَُحْسِن ِعبَ 
اي «دست او را گرفت و فرمود:  اهللا روایت است که رسول از معاذ ترجمه:

اي معاذ! به تو سفارش «؛ و افزود: »معاذ! به اهللا سوگند که من، تو را دوست دارم

 .596صحیح مسلم، ش: )1(
 ).6365، 2822صحیح بخاري، ش: ( )2(
تر  . [این حدیث پیش1362ش:  /و صحیح أبی داود، از آلبانی ؛7969ش:  ،صحیح الجامع )3(
 آمده است. (مترجم)] 389ي  شماره به
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ِع�ِّ ا�َّ این دعا را ترك نکنی:  -پیش از سالم -کنم که در پایان از هر نمازي می
َ
 أ

ِرَك، وَُشْكِرَك، وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك 
ْ
 )1(».ىلَعَ ِذك

 شرح
 وقاص شود؛ سعد بن ابی ست که در پایان نماز گفته می ها نیز جزو اذکاري این

با این کلمات به اهللا پناه  -پیش از سالم -در پایان هر نماز اهللا رسولگوید:  می
عوُذ بَِك ا�َّ «برد:  می

َ
رَْذِل الُعُمِر، َوأُعوُذ   إ�ِّ أ

َ
 أ

َ
 إِىل

رَدَّ
ُ
ِمَن اجلنُْبِ َوابُلْخِل، َوأُعوُذ بَِك ِمْن أْن أ

ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَقرْبِ 
َ
ْ�يَا، َوأ  .»بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ

ه در پایان هر کسفارش فرمود  آمده است که پیامبر ذ بن جبلادر حدیث مع
ِرَك، وَُشْكِرَك، وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك ا�َّ«نمازي، این دعا را بگوید: 

ْ
ِع�ِّ ىلَعَ ِذك

َ
ي  . شایسته» أ

ست: در چنین احادیثی، هرگاه به گفتن ذکر پس از پایان نماز توصیه شود،  یادآوري
دهد، بگوید  گاه که سالم می را پس از اتمام نماز و آن منظور این است که نمازگزار آن

وصیه شده باشد، منظور، این است که آن دعا پس از تشهد و چه به گفتن دعا ت و چنان
 $وقاص و معاذ بن جبل رو حدیث سعد بن ابی پیش از سالم، گفته شود. از این

 )2(بگوید.و پیش از سالم،  تشهدگر این است که نمازگزار این دو دعا را در پایان  بیان
توان به این دعا  شود، می ید و پیش از سالم گفته متشه از جمله دعاهایی که در پایان

َمْحيَا ا�َّ «اشاره کرد که: 
ْ
، َوِمْن فِتْنَِة ال َقرْبِ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب ال

َ
 إِ�ِّ أ

الِ  جَّ َمِسيِح ادلَّ
ْ
َمَماِت، َوِمْن فِتْنَِة ال

ْ
یا اهللا! از عذاب دوزخ، عذاب قبر، از «یعنی:  )3(.»َوال

و نیز دعایی که در حدیث  ».برم ي دجال به تو پناه می گی و مرگ، و از فتنهي زند فتنه
عوُذ بَِك ِمَن اجلنُْبِ َوابُلْخِل، َوأُعوُذ بَِك ِمْن ا�َّ «آمده است:  وقاص سعد بن ابی

َ
 إ�ِّ أ

ُعوُذ 
َ
ْ�يَا، َوأ رَْذِل الُعُمِر، َوأُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ

َ
 أ

َ
 إِىل

رَدَّ
ُ
گونه  نآ. لذا »بَِك ِمْن فِتْنَِة الَقرْبِ أْن أ

 بریم: که در این حدیث آمده است، از پنج چیز به اهللا پناه می
 از بخل که همان حرص و آزِ مال و ثروت است. نخست:

نیکی  جاي آورم و به ام کن که تو را یاد کنم، شکر و سپاست را به یا اهللا! یاري« ي ذکر: ترجمه )1(
 ».عبادتت نمایم

 ام. [مترجم] را ذکر کرده» پیش از سالم«ي این احادیث، قید  رو در ترجمه از این )2(
 .نقل از ابوهریره به 588صحیح مسلم، ش: )3(
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ست. بخل، انسان را از بذل مال و  همان خوددوستیاز ترس و بزدلی که  دوم:
دارد و ترس  نوازي و امثال آن باز می ثروت از جمله اداي زکات، خرج کردن و مهمان

قدم نشود یا از ترس مرگ و زندان  شود که انسان براي جهاد پیش و بزدلی باعث می
 و امثالِ آن، سخن حق را نگوید.

رَْذِل الُعُمرِ « سوم:
َ
 أ

َ
رَدَّ إىِل

ُ
که به پیري و فرتوتی  و از این«؛ یعنی: »َوأُعوُذ بَِك ِمْن أْن أ

رَْذِل الُعُمرِ «پس  ».برم میبرسم، به تو پناه 
َ
ست که وقتی  حدي از پیري و فرتوتی ،»أ

برد و مانند بچه  است، از یاد می  دانسته رسد، هر چه را می اي می انسان به چنین مرحله
 ،ي رانندگی یک حادثه مانند حادثهچنین ممکن است که انسان در اثر  همشود؛  می

فراموشی، یکی از عوارض پیري و و  زوال عقل. دهداش را از دست ب حافظه
شود که نزدیکان انسان، از او خسته شوند و حتی او را  بسا باعث می ست و چه فرتوتی
هاي سالمندان بسپارند. هیچ انسانی دوست ندارد که چنین وضعیتی پیدا کند  به خانه

ست: واجبات شرعی از جمله نماز و  و به این حد از پیري و فرتوتی برسد. گفتنی
گردد و تکلیف از آنان  مبتالیان به آلزایمر و فراموشی ساقط می که زه از کسیرو

 شود. برداشته می
ْ�يَا« چهارم: ». جویم ي دنیا به تو پناه می و از فتنه«؛ یعنی: »َوأُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ

ترین عامل فریفته شدن  ها، دنیاست و دنیا اصلی ترین آزمون براي انسان بزرگ
ویژه در این عصر فتنه که مردم با تب و تاب فراوان در پیِ دنیا  هاست؛ به انانس
ْخىَش َعلَيُْ�م، َولكّ�  اهللاوَ «فرموده است:  گونه که پیامبر دوند؛ همان می

َ
ما الفْقَر أ

ْ�يَا كما فُِتَحْت ىلَعَ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�م، َ�تَنَافَُسوهَ  ْن ُ�ْفتََح َعلَيُْ�م ادلُّ
َ
ْخىش أ

َ
ا َكَما أ

ْهلََكتُْهمْ 
َ
به اهللا سوگند، من براي شما از بابت «یعنی:  )1(؛»َ�نَافَُسوَها، َ�تَْهِلَكُ�ْم َكَما أ

د و ي دنیا به روي شما گشوده شو ترسم که دروازه فقر نگران نیستم؛ بلکه از این می
 گردی یکبا هم رقابت کردند، شما نیز به رقابت با  مانند گذشتگان که بر سر دنیا

 ».گونه که آنان را به هالکت کشاند، شما را نیز به هالکت برساند بپردازید و دنیا، همان
عصر حاضر است؛ دنیا از هر جهت به سوي ما گشوده شده و در منازلی  این، واقعیت

هاي حکام سوار  کنیم و بر خودروهایی مانند ماشین هاي شاهان زندگی می مانند کاخ

 . [مترجم]461ي  . ر.ك: حدیث شماره2961؛ و صحیح مسلم، ش: 3158صحیح بخاري، ش:  )1(
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تر سابقه نداشت؛  ایم که پیش باس و امکاناتی برخوردار شدهیم و از خوراك و لوش می
خاطر شکم و زیر شکم است و بسیاري از  تر تالش و فکر مردم، به با این حال، بیش

 اند. هاي زودگذر آن فریفته شده ها به دنیا و لذت انسان
ست و انسان باید نسبت به آن هوشیار باشد؛ از  ي دنیا، آزمون بسیار بزرگی فتنه

 فرماید: رو اهللا متعال می این
نَُّ�مُ  فََ� ﴿ �ۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ َ�ُغرَّ نَُّ�م َوَ�  َيا�ُّ ِ  َ�ُغرَّ ِ ٱب  ]٣٣: لقامن[  ﴾٣٣ َغُرورُ لۡ ٱ �َّ
 پس زندگانی دنیا، شما را نفریبد و (شیطانِ) فریبنده، شما را نسبت به اهللا فریب ندهد.  

ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة القَ « پنجم:
َ
ي  فتنه». آورم ي قبر به تو پناه می و از فتنه«؛ یعنی: »رْبِ َوأ

سپارند، مرده صداي  گاه که مرده را به خاك می ست؛ آن قبر نیز آزمون بسیار بزرگی
گویند و او را  جا را ترك می که آن شنود تا این هاي دوستان و نزدیکانش را می کفش

ي  آیند و از او درباره نزد میت میگذارند؛ در ان هنگام دو فرشته  در قبرش تنها می
درستی پاسخ  ها را به این پرسش پرسند. اگر مومن باشد، پروردگار، دین و پیامبرش می

گوید: پروردگارم، اهللا؛ پیامبرم، محمد و دینم، اسالم است؛ اما اگر ریاکار  دهد و می می
زنند و او از  رزي آهنین میگاه او را با گُ دانم. آن دانم، نمی گوید: نمی یا منافق باشد، می

ها  ها و جن ي موجودات جز انسان آورد که همه چنان فریاد برمی شدت درد، آن
شنوند. این، از لطف و رحمت پروردگار است که ما صداي عذاب قبر  فریادش را می

شد و از این بابت، رنج فراوان  شنویم؛ و گرنه زندگی، بسیارناگوار می را نمی
خاطر  شنیدیم، از دو جهت، آزرده ورتی که صداي عذاب قبر را میبردیم. در ص می
 شدیم: می

ما بود، از بابت عذاب شدن عزیز خود،  اگر مرده، از بستگان و عزیزان
خراش و  چه میت از نزدیکان ما نبود، به خاطرِ صداي دل رنجیدیم و چنان می

 ست. ون بزرگیي قبر، آزم بردیم. پس فتنه ي عذاب قبر، رنج می آزاردهنده
به یارانش آموزش داد که از هر یک از  اي بود که پیامبر گانه این ها موارد پنج

 پناه ببرند. ها به اهللا آن
اي معاذ! به اهللا سوگند «به وي فرمود:  آمده است که پیامبر در حدیث معاذ

آید که  یشمار م به این، فضیلت بسیار بزرگی براي معاذ ».که من، تو را دوست دارم
ها را براي دوستش  فرمود که معاذ را دوست دارد. انسان بهترین با سوگند ،پیامبرمان
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تقدیم کند،  خواست بهترین هدیه را به معاذ که می اهللا خواهد؛ رسول می
سازي کرد و او را براي پذیرش این هدیه آماده ساخت و پس از اظهار محبت به  زمینه

این  -پیش از سالم -يکنم که در پایان هر نماز فارش میاي معاذ! به تو س«او فرمود: 
ِرَك، وَُشْكِرَك، وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك ا�َّدعا را ترك نکنی: 

ْ
ِع�ِّ ىلَعَ ِذك

َ
طور که  همان».  أ

تر بیان شد، هرگاه به گفتن ذکر پس از پایان نماز توصیه شود، منظور این است  پیش
چه به  دهد، بگوید و چنان گاه که سالم می از و آنرا پس از اتمام نم که نمازگزار آن

گفتن دعا توصیه شده باشد، منظور، این است که آن دعا پس از تشهد و پیش از 
گردد که در آن آمده  تأیید می مسعود سالم، گفته شود. این قاعده بنا بر حدیث ابن

نین اهللا متعال چ تشهد، هر دعایی که دوست دارد، بخواند؛ هم نمازگزار، پس از :است
 فرماید: ي ذکر می درباره
لَوٰ ٱ ُتمُ قََضيۡ  فَإَِذا﴿ ْ ذۡ ٱفَ  ةَ لصَّ َ ٱ ُكُروا ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ   ]١٠٣:النساء[  ﴾ُجُنو�ُِ�مۡ  َوَ�َ
و هنگامی که نماز را به جاي آوردید، اهللا را در حالت ایستاده و نشسته و (خوابیده) بر  

 پهلوهایتان یاد کنید.

» 
َ
ِركَ أ

ْ
ي نزدیکی به  بدین معناست که مرا به هر گفتاري که مایه »ِع�ِّ ىلَعَ ِذك

نزدیک کند،  چنین هر تفکر و تدبري که انسان را به اهللا توست، موفق بگردان؛ هم
خاطر  ام کن که سپاس تو را به : و یاري»وَُشْكِركَ «شود.  ذکر االهی محسوب می

اي،  خاطر بالهایی که از من دور کرده ي و نیز بههایی که به من ارزانی داشته ا نعمت
چه همه نعمت به ما بخشیده و چه همه بال را از ما دور  راستی اهللا جاي آورم. به به

ها ادا  ي این خاطر همه را به فرموده است! پس شایسته است که شکر و سپاس اهللا
ارد: یکی، جا، دو شرط د ست: حسن عبادت یا پرستش خوب و به کنیم. گفتنی

 .اهللا ؛ و دیگري، پیروي از رسولاخالص براي اهللا
*** 
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يب هر�رةَ  -١٤٣١
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
يَْسَتِعْذ بِاهللاِ ِمْن «ق

ْ
ل
َ
َحُدُ�ْم ف

َ
َد أ إَِذا �ََشهَّ

ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب الَقرْبِ ا�َّأْرَ�ٍع، َ�ُقوُل: 
َ
 أ

ِّ
، َوِمْن فِْتَنِة الَمْحَيا  إ�

الِ  جَّ َمَماِت، َوِمْن رَشِّ فِْتَنِة الَمِسيِح ادلَّ
ْ
 )1([روایت مسلم] ».َوال

هرگاه هریک از شما تشهد را «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ُعوا�َّار چیز به اهللا پناه بجوید و بگوید: از چه -در پایانِ آن -خواند،

َ
ُذ بَِك ِمْن  إ�ِّ أ

َمَماِت، َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة الَمِسيِح 
ْ
، َوِمْن فِتْنَِة الَمْحيَا َوال َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب الَقرْبِ

الِ  جَّ  ».ادلَّ

الَةِ يَُ�وُن ِمْن آِخِر َما َ�ُقوُل  قاَل: اَكَن َرُسوُل اهللا وعن يلعٍّ  -١٤٣٢  الصَّ
َ

اَم إىِل
َ
إَِذا ق

ِد َوالتَّْسلِيِم: َ�ْ�َ التَّ  ْنُت، َوَما ا�َّ«َشهُّ
َ
ْرُت َوَما أْعل ْرُت، َوَما أرْسَ ْمُت َوَما أخَّ دَّ

َ
ِفْر يِل َما ق

ْ
 اغ

ُر، ال  ُم، وَأنَْت الُمَؤخِّ ُمَقدِّ
ْ
، أنَْت ال ُم بِِه ِم�ِّ

َ
ُت، َوَما أنَْت أْعل

ْ
ف [روایت  ».إِال أنَْت  �أرْسَ

 )2(مسلم]
گزارد، یکی از آخرین  هنگامی که نماز می اهللا : رسولگوید می علی ترجمه:

ْمُت ا�َّگفت:  خواند، این بود که می دعاهایی که بین تشهد و سالم می  اْغِفْر يِل َما قَدَّ
ُمَقدِّ 

ْ
، أنَْت ال فُْت، َوَما أنَْت أْعلَُم بِِه ِم�ِّ رُْت َوَما أْعلَنُْت، َوَما أرْسَ ْرُت، َوَما أرْسَ ُم، َوَما أخَّ

ُر، ال   ».إِال أنَْت  �َوأنَْت الُمؤَخِّ
 شرح

شود،  آورده، اذکار یا دعاهایی که در نماز گفته می /در این دو حدیث که مؤلف
 ذکر شده است:

 -هرگاه هریک از شما تشهد را خواند،«فرمود:  اهللا رسولگوید:  می ابوهریره
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ا�َّید: از چهار چیز به اهللا پناه بجوید و بگو -در پایانِ آن

َ
 إ�ِّ أ

الِ  جَّ َمَماِت، َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة الَمِسيِح ادلَّ
ْ
، َوِمْن فِتْنَِة الَمْحيَا َوال  ».َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب الَقرْبِ

دستور داده است که وقتی تشهد را به پایان رساندیم، پیش از سالم دادن،  پیامبر
 پناه ببریم: د به اهللاز این چهار مور

 .588صحیح مسلم، ش: )1(
 .771صحیح مسلم، ش: )2(
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ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنَّمَ ا�َّ« یکم:
َ
خ به تو پناه زویا اهللا! از عذاب د«؛ یعنی: » إ�ِّ أ

ایم،  ت هر گناهی که مرتکب شدهباز با این، بدین معناست که از اهللا». جویم می
معناست که چه مرتکب معصیت نشده باشیم، بدین  خواهیم؛ و چنان عفو و گذشت می

 دوزخ دور بگرداند. شما را از آت اهللا
؛ زیرا در قبر، بریم پناه می و از عذاب قبر نیز به اهللا ؛»َوِمْن َعَذاِب الَقرْبِ « دوم:

که  چنانکاران وجود دارد؛  عذابی دائمی براي کافران و عذابی مقطعی براي گنه
ُ إنَّهما «از کنارِ دو قبر عبور کرد و فرمود:  پیامبر

َ
بَاِن يِف َكِبٍ�، أّما يل بَاِن َوَما ُ�َعذَّ َعذَّ

ا اآلَخُر فاكن َ�ْميِش بِانلَِّميَمِة بَ  َحُدُهَما فاكن ال �َْسترَبئ ِمْن ابَلْوِل، وأمَّ
َ
یعنی:  )1(؛» انلَّاِس �َ أ
دانستند؛ یکی  خاطر گناهی که آن را بزرگ نمی شوند، آن هم به این دو نفر عذاب می«

 ».نمود چینی می سخن کرد و دیگري، در میان مردم ز نمیادرار خود پرهیها، از  از آن
َمَماِت «

ْ
ي زندگی و مرگ نیز به تو پناه  و از فتنه«؛ یعنی: »َوِمْن فِتْنَِة الَمْحيَا َوال

گیر  ست که در زندگی، دامن هایی ها و آزموني بال ي زندگی، همه فتنه». جویم می
دارد: یا برخاسته از جهل و ناآگاهی یا عدم شناخت  شود و دو مبنا و محور انسان می

باشد. جهل و نادانی باعث  حقیقت است و یا شهوت و هواي نفس، خاستگاه آن می
شود که حق و حقیقت بر انسان پوشیده بماند و در نتیجه در باطل بیفتد و هالك  می

قت را که حقی رغم این شود که انسان به شود. شهوت و هواي نفس نیز باعث می
 را نپذیرد و در پی باطل برود! داند، آن می

ست که در قبر به سراغ  اي ل دو فرشتهاگفته شده که همان، سو ي مرگ ي فتنه درباره
چنین برخی از  پرسند. هم ي پروردگار، دین و پیامبرش می آیند و از او درباره میت می

اند؛  انسانی معنا کردهي مرگ هر  ي مرگ را به تالش شیطان در آستانه علما، فتنه
کوشد که او را گمراه بگرداند؛  ها می سان که شیطان هنگام مرگ هر یک از انسان بدین
خواند و از  آید و چه بسا با وسوسه و نیرنگ او را به کفر فرا می که به سراغش می چنان
 .هاست ترین آزمون یکی از بزرگ، فتنه خواهد که به پروردگارش کافر شود! این او می

گو و پلید است که در آخر  دجال، مردي بدطینت، دروغي مسیح دجال؛  و اما فتنه
ها را به پرستش و عبادت  کشاند و آن کند و مردم را به گمراهی می زمان ظهور می

 .292)؛ و مسلم، ش: 6055، 6052، 1361، 218، 216صحیح بخاري، ش: ( )1(
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گوي  گروند. این دروغ خواند و بسیاري از مردم، اال ماشاءاهللا به او می خویش فرا می
باشد و میان دو  ي انگور، برآمده می انند دانهکافر، لوچ و نابیناست و چشمش م

تواند آن را بخواند؛  (ك، ف، ر)؛ و هر مؤمنی می» کافر«چشمش، نوشته شده است: 
ي کافر را که در  توانند کلمه سواد. اما منافقان و کافران، نمی چه باسواد باشد و چه بی

ند. این، یکی از میان چشمان دجال نوشته شده است، بخوانند؛ اگرچه باسواد باش
ماند؛ روز  ي بزرگش، چهل روز در زمین می ست. دجال با آن فتنه هاي االهی نشانه

اول، برابر با یک سال است و روز دوم، با یک ماه، و روز سوم، با یک هفته برابري 
وي، مردم را به پرستش خویش ست.  کند و سایر روزهایش، همانند روزهاي عادي می

گوید: من، پروردگار شما هستم. بوستان و آتشی با اوست؛ بوستان  خواند و می فرا می
یا بهشتی که با خود دارد، در حقیقت، دوزخ است؛ و برعکس، آتشی که با اوست، 

ترین فتنه از زمان آفرینش  بزرگ«فرموده است:  پیامبررو  از این )1(بهشت است.
ي دجال  بري به قومش دربارهباشد و هر پیام ي دجال می تا برپاییِ قیامت، فتنه آدم

 )2(».هشدار داده است
که نمازگزار در آخرین تشهد و پیش از سالم، از این چهار مورد به  خالصه این

اهللا اختالف نظر دارند که آیا گفتن این دعا در پایان  برد. علما رحمهم پناه می اهللا
اند: ترك آن،  فتهو گ  تر علما، این را سنت دانسته تشهد، واجب است یا سنت؟ بیش

اند و بر این باورند که  را واجب دانسته کند؛ ولی شماري از علما آن نماز را باطل نمی
که یکی از بزرگان تابعین به نام  باشد؛ چنان اگر کسی آن را ترك کند، نمازش باطل می

فرزندش را دید که این دعا را در نمازش نخواند؛ به او گفت که نمازش  /طاووس
همه خیر و فضیلت دارد، پس شایسته است  جا که این دعا، این ه کند. لذا از آنرا اعاد

دسته از علما که گفتن این دعا را واجب  که انسان، آن را ترك نکند تا بر دیدگاه آن
 اند، نمازش کامل باشد و باطل نشود. دانسته

*** 

 .2963؛ و صحیح مسلم، ش: 338ر.ك: صحیح بخاري، ش:  )1(
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  &وعن اع�شة -١٤٣٣
َ
وِعِه َوُسُجوِدهِ:  يُْ�رِثُ أْن َ�ُقوَل  يِبُّ ت: اَكَن انلَّ قال

ُ
يف ُرك

ِفْر يِل ا�َّ َر�ََّنا وحِبَْمِدَك، ا�َُّسْبَحانََك «
ْ
 )1([متفق علیه] .» اغ

 در رکوع و سجود خویش، این دعا را بسیار پیامبرگوید:  می &ایشهع ترجمه:
 .» اْغِفْر يِل ا�َّ َر�َّنَا وحِبَْمِدَك، ا�َُّسبَْحانََك «گفت:  می

وِعِه َوُسُجوِدهِ:  وعنها أنَّ رسول اهللا -١٤٣٤
ُ
وٌس َربُّ «اَكَن َ�ُقوُل يف ُرك دُّ

ُ
سبُّوٌح ق

وِح   )2([روایت مسلم] ».الَمالَئَِ�ِة َوالرُّ
گفت:  ي خویش می در رکوع و سجده گوید: پیامبر می &عایشه ترجمه:

وِح « وٌس رَبُّ الَمَالئَِ�ِة َوالرُّ  .»سبُّوٌح قُدُّ

اَل: : أنَّ رسوَل اهللا$باٍس وعن ابن ع -١٤٣٥
َ
ُموا �ِيِه الرَّبَّ «ق وُع َ�َعظِّ

ُ
ك ا الرُّ أمَّ

َ
، ف

ُ�مْ 
َ
اَعءِ، َ�َقِمٌن أْن �ُْسَتَجاَب ل اْجَتِهُدوا يف ادلُّ

َ
ُجوُد ف ا السُّ  )3([روایت مسلم] ».وَأمَّ

در رکوع، عظمت و بزرگیِ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:
ا بگویید و در سجده براي دعا کردن بکوشید که شایسته است که ر پروردگار

 ».پذیرفته شود -در سجده -دعایتان
 شرح

که مادر  شود؛ چنان هاي مشخصی گفته می اوقات و زمانست که در  ها اذکاري این
در رکوع و سجود خویش، این دعا را  گوید: پیامبر می &ي صدیقه مومنان، عایشه

. این، پس از آن بود که اهللا » اْغِفْر يِل ا�َّ َر�َّنَا وحِبَْمِدَك، ا�ََّحانََك ُسبْ «گفت:  بسیار می
 را بر او نازل فرمود:» نصر«ي  متعال سوره

ٓ  إَِذا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا يۡ  ١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر� فۡ  �َّ

َ
 ٢ اَواجٗ أ

ِ  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ  ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُهۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َك َرّ� ابَ    ]٣  ،١: النرص[     ﴾٣ �تَوَّ
 گروه وارد دین  هنگامی که یاريِ اهللا و پیروزي (فتح مکه) فرا رسد و مردم را ببینی که گروه

 

 .484)؛ و صحیح مسلم، ش:4967، 817صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .487صحیح مسلم، ش: )2(
 .479صحیح مسلم، ش: )3(
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شوند (بدان که زمان مرگت نزدیک شده است). پس پروردگارت را با حمد و ستایش  اهللا می
 پذیر است. به گمان او، تو او آمرزش بخواه. بی پاکی یاد کن و از به

داد که زمان  خبر می گفته است: این سوره، به پیامبر $عباس گونه که ابن نآ
مرا با بزرگان بدر در مجلس  گوید: عمر می $عباس ابنوفاتش نزدیک شده است؛ 

با ما  ها ناراحت شده و گفته بود: چرا این پسر، داد. گویا یکی از آن خود جاي می
فرمود: شما،  که ما، پسرانی به سن او داریم؟ عمر شود، حال آن وارد مجلس می

دانید که او از کجاست (و از شأن او آگاهید). لذا روزي مرا صدا زد و با  خود می
خواهد دلیل این کارش را به آنان نشان  ها به مجلس خود برد. من، دریافتم که می آن

ٓ  إَِذا﴿گویید که فرموده است:  سخن اهللا متعال، چه میي این  دهد. پرسید: درباره  ءَ َجا
ِ ٱ نَۡ�ُ  ؟ گفتند: اهللا متعال، به ما دستور داد که وقتی ما را یاري نمود و  ﴾حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ

پیروز گردانید، او را ستایش کنیم و از او درخواست آمرزش نماییم. برخی هم 
سید: آیا تو نیز چنین نظري داري؟ سکوت کردند و چیزي نگفتند. سپس از من پر

که  بود اهللا گویی؟ پاسخ دادم: این، خبر وفات رسول گفتم: خیر. فرمود: پس، چه می

ٓ  إَِذا﴿اهللا به او خبر داد و فرمود: ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا [یعنی: هنگامی که یاريِ اهللا و  ﴾حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
و این،  یک شده است).]پیروزي (فتح مکه) فرا رسد، (بدان که زمان مرگت نزد

ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُهۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿عالمت اجل توست.  ابَ   ]٣: النرص[ ﴾٣ �تَوَّ
پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه.  [یعنی: پس پروردگارت را با حمد و ستایش به

ه، همان برداشتی را فرمود: من نیز از این سور پذیر است.] عمر به گمان او، تو بی
 )1(دارم که تو، گفتی.

ي  به پیروي از این فرمان االهی، در رکوع و سجده اهللا که رسول خالصه این
. » اْغِفْر يِل ا�َّ َر�َّنَا وحِبَْمِدَك، ا�َُّسبَْحانََك «گفت:  خویش، این دعا را بسیار می

با کمال صفاتش و نیز نفی را  معنایش این است که شما با گفتن این عبارت، اهللا
 کنید. ستایید و از او درخواست آمرزش می هرگونه عیب و نقصی از او، می

 . [مترجم]115ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   494

ي  در رکوع و سجده پیامبرفرماید:  المؤمنین می ؛ ام&اما حدیث دوم عایشه
وِح «گفت:  خویش می وٌس رَبُّ الَمَالئَِ�ِة َوالرُّ  .»سبُّوٌح قُدُّ

دارد که  ست؛ بنده با گفتن این عبارت، بیان میاین هم تنزیه و تقدیس اهللا متعال ا
که پروردگار فرشتگان و جبرئیل است، از هر عیب و نقصی پاك و منزه  اهللا
همان جبرئیل » روح«بینیم و  ا نمیرها  نآباشد؛ فرشتگان سپاهیان پروردگارند که ما  می

 باشد. است که برترین فرشتگان می امین
، این دعا را در رکوع از پیامبرمان محمد مصطفی پیروي لذا شایسته است که به

و ن� »  اْغِفْر يِل ا�َّ َر�َّنَا وحِبَْمِدَك، ا�َُّسبَْحانََك «ي خویش، فراوان بگوییم:  و سجده
وِح «اين عبارت را كه:  وٌس رَبُّ الَمَالئَِ�ِة َوالرُّ  .»سبُّوٌح قُدُّ

در رکوع، عظمت و «رمود: ف اهللا آمده است که رسول $عباس در حدیث ابن
را بگویید و در سجده براي دعا کردن بکوشید که شایسته است  بزرگیِ پروردگار

در  اهللا ست که رسول این، بخشی از حدیثی». پذیرفته شود -در سجده -که دعایتان
ْو َساِجًدا«ابتداي آن فرمود: 

َ
ُقْرآَن َراِكًعا أ

ْ
 ال

َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
ال َو�ِ�ِّ نُِهيُت أ

َ
آگاه باشید که «؛ یعنی: »أ

پس در رکوع، «و سپس افزود: ». ام من از خواندن قرآن در رکوع و سجده، منع شده
را بگویید و در سجده براي دعا کردن بکوشید که  عظمت و بزرگیِ پروردگار

بنده، زمانی که در حال «؛ زیرا »پذیرفته شود -در سجده -شایسته است که دعایتان
البته گفتن دعاي  ».باشد هر زمانی به پروردگارش نزدیک میسجده است، بیش از 

توانیم این  ؛ مثالً میدقرآنی در حالت رکوع یا سجده، جایز است و هیچ ایرادي ندار

 ِ�ٓ  اَ�َنا�ۡ�َ  ُذنُوَ�َنا َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿ست، در سجده بگویی:  دعا را که دعایی قرآنی
مۡ 
َ
قۡ  َوَ�ّبِۡت  رِنَاأ

َ
ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱوَ  َناَدامَ أ یعنی:  ]١٤٧: آل عمران[ ﴾١٤٧ فِرِ�نَ َ�

هایمان در کارها درگذر و ما را  روي گناهانمان را بیامرز و از زیادهپروردگارا! «
 ».قدم بدار و بر گروه کافران پیروزمان بگردان ثابت

در رکوع، «مود: فر اهللا ولی قرائت قرآن در رکوع وسجده، حرام است؛ لذا رسول
» مُسبحاَن َر�ِّ العظي«؛ یعنی در رکوع بگویید: »عظمت و بزرگی پروردگار را بیان کنید

وِس «يا  ُقدُّ
ْ
َمِلِك ال

ْ
 و امثاِل آن. »ُسبَْحاَن ال



 495   باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن

ىلْعَ «و در سجده بگویید: 
َ
َ األ  ا�َّ  َر�َّنَا وحِبَْمِدَك، ا�َُّسبَْحانََك «و  »ُسبَْحاَن َر�ِّ

 ».یتان در سجده پذیرفته شودازیرا شایسته است که دع«و فراوان دعا کنید؛  »يِل اْغِفْر 
*** 

يب هر�رةَ  -١٤٣٦
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
َرُب َما يَُ�وُن الَعْبُد ِمْن َر�ِِّه َوُهَو «ق

ْ
أق

اَعءَ  وا ادلُّ رِثُ
ْ
�

َ
أ
َ
 )1([روایت مسلم] ».َساِجٌد، ف

زمانی که در حال سجده  بنده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
فراوان دعا  -درسجده-باشد؛ پس است، بیش از هر زمانی به پروردگارش نزدیک می

 ».کنید

ُه ا�َّ«اَكَن َ�ُقوُل يِف سجوِدهِ:  وعنه: أنَّ رُسوَل اهللاِ  -١٤٣٧
َّ
ُه: ِدق

َّ
ِفْر يِل َذنيِْب لُك

ْ
 اغ

ُ َوآِخرَهُ، 
َ

هل وَّ
َ
ُه، وَأ

َّ
هُ وَِجل  )2([روایت مسلم] ».َوَعالَنِيََتُه َورِسَّ

 اْغِفْر يِل ا�َّ«گفت:  اش می در سجده اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
هُ  ُ َوآِخَرُه، وََعَالنِيَتَُه َورِسَّ

َ
هل وَّ

َ
 .»َذنيِْب لُكَُّه: ِدقَُّه وَِجلَُّه، َوأ

 شرح
در باب  /ست که مؤلف خصوصی ي اذکار ودعاهاي به این دو حدیث درباره

گوید:  می آورده است. نخست، حدیثی بدین مضمون که ابوهریره» فضیلت ذکر«
بنده، زمانی که در حال سجده است، بیش از هر زمانی به «فرمود:  اهللا رسول

ترین  یف؛ زیرا بنده شر»فراوان دعا کنید -درسجده-باشد؛ پس پروردگارش نزدیک می
 سان دهد و بدین ترین عضو خویش قرار می سطح پایین بدنش را همعضو و باالترین 

و این، کمال کند؛  کرنش می ر اهللاباساید و در بر اش را بر خاك می پیشانی
خاکساري در برابر اهللا و تنزیه و ستایش اوست؛ چراکه انسان، هم با سجده و کرنش 

یز گذشت، تر ن گونه که پیش همانکند.  و هم در گفتار، پروردگارش را ستایش می
کرنش عملی، و سان  به کثرت دعا در سجده سفارش فرمود تا بدین اهللا رسول

جا جمع شود.  ی انسان به پررودگارش، همه، یکگستایش زبانی و نیز نیاز و وابست
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ىلْعَ «
َ
َ األ در ذات و صفاتش واال و برتر  اهللاکه  ست به این اي ، اشاره»ُسبَْحاَن َر�ِّ

 باشد. ر جالل و عظمت پروردگار، ناچیز و فروافتاده میاست و انسان، در براب
 اْغِفْر يِل َذنيِْب ا�َّ«گفت:  اش می در سجده اهللا رسولدر حدیث دوم آمده است: 

هُ  ُ َوآِخَرُه، وََعَالنِيَتَُه َورِسَّ
َ

هل وَّ
َ
 .»لُكَُّه: ِدقَُّه وَِجلَُّه، َوأ

دهد که  شود و نشان می یست که در سجده گفته م این، یکی دیگر از دعاهایی
سجده، گنجایش دعاهاي فراوانی را دارد؛ زیرا دعا، عبادت است و انسان هرچه 

که انسان با چنین  تر عبادت کرده است؛ ضمن این را بیش تر دعا کند، اهللا بیش
خاطر  ي گناهان خویش اعم از آشکار و پنهان، و کوچک و بزرگ را به دعایی، همه

ضمن  ست که پیامبر خواهد؛ این، همان حکمتی آمرزش می آورد و از اهللا می
تفصیل بیان نمود تا ما یاد بگیریم که  ها را به درخواست آمرزش براي گناهان، آن

پیروي از  خاطر داشته باشیم و به شایسته است که همواره انواع گناهانمان را به
 ست. جامع و سودمنديکثرت بگوییم؛ زیرا دعاهاي  ، چنین دعاهایی را بهاهللا رسول

*** 

َتَقْدُت انلَّيِبَّ  &وعن اع�شةَ  -١٤٣٨
ْ
ْت: ا�

َ
ال

َ
ْسُت، فإذا ُهَو راكِعٌ  ق ٍة، َ�َتَحسَّ

َ
ْل  -َذاَت يلَ

ْو َساِجدٌ 
َ
 أنَت  �ُسْبَحانََك َوحِبَْمِدَك، ال «َ�ُقوُل:  -أ

َّ
َعْت يَِدي ىلَعَ َ�ْطِن ». إِال

َ
َو�

َ
وِ� روايٍة: ف

َدَمْيِه، َوُهَو 
َ
ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، ا�َّ«يف الَمْسِجِد َوُهَما َمْنُصوَ�َتاِن، َوُهَو َ�ُقوُل: ق

َ
 أ

ِّ
 إ�

نَْيَت ىلَعَ 
ْ
ث
َ
َما أ

َ
ْيَك أنَْت ك

َ
ْحيِص َ�َناًء َعل

ُ
اتَِك ِمْن ُ�ُقوَ�تَِك، وأُعوُذ بَِك ِمْنَك، ال أ

َ
َو�ِمَعاف
 )1([روایت مسلم] ».َ�ْفِسَك 

م را بررسی را کنار خود نیافتم؛ اطراف گوید: شبی پیامبر یم &عایشه ترجمه:
  �ُسبَْحانََك َوحِبَْمِدَك، ال «گوید:  می -یا سجده -؛ دیدم که در حالت رکوعکردم

َّ
إِال

. و در روایتی آمده است: دستم به کف پاهایش خورد؛ آن بزرگوار به سجده »أنَت 
ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، ا�َّ«ت: گف رفته و دو پایش را باال گرفته بود و می

َ
 إ�ِّ أ

ثْنَيَْت ىلَعَ 
َ
ْحيِص َ�نَاًء َعلَيَْك أنَْت َكَما أ

ُ
َو�ِمَعافَاتَِك ِمْن ُ�ُقوَ�ِتَك، وأُعوُذ بَِك ِمنَْك، ال أ

 .»َ�ْفِسَك 
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يب وقاٍص  -١٤٣٩
َ
ّنا ِعْنَد رسول اهللا وعن سعد بن أ

ُ
اَل: ك

َ
أيعجُز «َ�َقاَل:  ق

َف َحَسَنٍة؟أَحدُ 
ْ
ْيَف يَْ�ِسُب » ُ�ْم أْن يَْ�ِسَب يف لكِّ يوٍم أل

َ
سائِِه: ك

َ
ُ َسائٌِل ِمْن ُجل

َ
هل

َ
َسأ

َ
ف

اَل: 
َ
ْو ُ�َطُّ َ�ْنُه ألُف َخِطيَئةٍ «ألَف َحَسَنٍة؟ ق

َ
ُف َحَسَنٍة، أ

ْ
ُ أل

َ
َتُب هل

ْ
 ».�َُسبُِّح ِمَئَة �َْسبِيَحٍة َ�ُيك

 )1([روایت مسلم]
آیا هر «بودیم که فرمود:  اهللا گوید: نزد رسول می قاصو سعد بن ابی ترجمه:

نشینانش  یکی از هم» دست آوردن هزار نیکی در روز، ناتوان است؟ یک از شما از به
بگوید، هزار نیکی  اهللا سبحانصد مرتبه «پرسید: چگونه هزار نیکی کسب کند؟! فرمود: 

 .»گردد شود یا هزار گناه از او پاك می برایش نوشته می
 شرح

ي ذکر و فضیلت آن است؛ حدیث نخست بدین مضمون  این دو حدیث درباره
را کنار خود نیافتم؛  شبی پیامبر«گوید:  می &ي صدیقه المؤمنین، عایشه است که ام

بود و او نیز  ترین همسر پیامبر محبوب &عایشه». لذا اطراف را جستجو کردم
ها که از خواب برخاست،  و یکی از شبر داشت؛ از این اهللا محبت فراوانی به رسول

کنارش نیستند؛ لذا نگران شد و در جستجوي آن بزرگوار،  متوجه شد که پیامبر
بیرون رفت و ایشان را در مسجد یا در حال سجده یافت. در روایتی آمده است که 

خورد که به سجده رفته و دو  دستم به کف پاهاي پیامبر«فرماید:  مادر مومنان می
، هکنند اند که سجده علما از این روایت، چنین برداشته کرده». ش را باال گرفته بودپای

ها فاصله نگذارد؛ زیرا اگر پاهاي  باید دو قدمِ خویش را به هم بچسباند و میان آن
المؤمنین به کف هر پاي  داشت، دستان ام در حالت سجده، از هم فاصله می پیامبر

در حالت  آمده است که پیامبر» صحیح ابن خزیمه«چنین در  خورد؛ هم ایشان نمی
ست که زانوها باید به همان حالت  داد. گفتنی سجده، دو پایش را کنارِ هم قرار می

ها فاصله بیندازد.  ها را به هم بچسباند و نه میان آن طبیعی باشند؛ یعنی نمازگزار نه آن
ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن ا�َّ«فت: گ خواند، این بود که می می یکی از دعاهایی که پیامبر

َ
 إ�ِّ أ

ي رضایت و  با انجام کارهاي نیک که مایه؛ معنایش این است که آن بزرگوار »َسَخِطَك 
باشد،  می خشنودي پروردگار است، از کارهاي زشت که موجب نارضایتی اهللا
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گی جست. درمان هر چیزي، متضاد آن است و ویژ پناه می کرد و به اهللا دوري می
ي  وسیله ست؛ لذا به که متضاد خشم، رضایت و خشنودي پادزهر را دارد؛ چنان

ست، از خشم و غضب  ي رضایت و خشنودي چه که مایه رضایت و خشنودي یا آن
طور با عفو و بخشش االهی، از مجازاتش پناه  برد و همین االهی به او پناه می

از او  عنی: با درخواست آمرزش از اهللای »َو�ِمَعافَاتَِك ِمْن ُ�ُقوَ�ِتَك «جست؛  می
جاي مجازاتش، او را مشمول عفو و گذشت خویش قرار دهد.  خواست که به می

این، مفهموي فراگیر دارد؛ زیرا ». آورم و از تو، به تو پناه می«؛ یعنی: »وأُعوُذ بَِك ِمنَْك «
کس  هیچ هیچ راه نجات و پناهگاهی جز پناه بردن به اهللا متعال وجود ندارد و

اي  تواند تو را از عذاب االهی برهاند یا تو را در پناه خویش قرار دهد؛ پس چاره نمی
 به خودش پناه ببري. جز این نداري که از عذاب اهللا

اي از موارد یا هر از  در پاره شود که پیامبر از این حدیث چنین برداشت می
خواندن نافله در خانه، برتر  خوانْد؛ گرچه چند گاهی، در مسجد نیز نماز نافله می

َمْرِء يِف بَيِْتِه إِال «فرموده است:  باشد؛ زیرا پیامبر می
ْ
الِة، َصالُة ال فَْضَل الصَّ

َ
َفإِنَّ أ

َمْكتُوَ�ةَ 
ْ
 ».جز نمازهاي فرض، خواندن سایر نمازها در خانه، بهتر است«یعنی:  )1(.»ال

است و تعجب هم  به پیامبر &گر محبت عایشه چنین بیان این حدیث، هم
تر  را از دیگران بیش &، عایشه&از میان زنانش، پس از خدیجه ندارد؛ زیرا پیامبر

بود و تا زمانی که حیات داشت،  همسر نخست پیامبر &دوست داشت. خدیجه
نیز همواره از این  &با هیچ زنِ دیگري ازدواج نکرد و پس از وفات خدیجه پیامبر

را از  &اش، عایشه از میان همسران زنده ود؛ لذا پیامبرفرم بانوي بزرگوار، یاد می
 تر دوست داشت. همه بیش
شود، این است که انسان با توسل  ي دیگري که از این حدیث برداشت می نکته

تر، با توسل به صفت  عبارت ساده برَد؛ به پناه می به صفات االهی، از ضد آن، به اهللا
جوید و از عقوبت و مجازات نیز با  به او پناه میرضایت و خشنودي، از خشم االهی 

 خواهد. ، از او پناه میتوسل به عفو و گذشت اهللا
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براي انسان جایز نیست که هنگامِ سجده، دو دست یا یکی از دستانش و  نکته:
نیز دو پا یا یکی از پاهایش را از زمین جدا کند؛ زیرا واجب است که سجده بر هفت 

پیشانی و بینی، دو کف دست، دو زانو، و انگشتان دو پا؛ لذا  عضو بدن انجام شود:
اي  اگر لحظهکند؛ البته  ها از زمین در هنگام برخاستن، نماز را باطل می جدا کردن آن

ي نماز بر او  سرعت آن را برگرداند، به پندار بنده، اعاده پایش جدا شد و سپس به
 واجب نیست.

*** 

يب َذرٍّ  -١٤٤٠
َ
اَل:  ُسوَل ا�ِّ أنَّ رَ  وعن أ

َ
َحدُ�ْم «ق

َ
يُْصبُح ىلَعَ لُكِّ ُسالََ� ِمْن أ

 
َ
ٌة، َوُ�ُّ تَْ�بَِ�ٍة َصَدق

َ
ٍة َصَدق

َ
ٌة، َوُ�ُّ َ�ْهلِيل

َ
ِْميَدٍة َصَدق

َ
ٌة، َوُ�ُّ حت

َ
 �َْسبِيَحٍة َصَدق

ُّ
لُك

َ
ٌة: ف

َ
ٌة، َصَدق

ِر َص 
َ
ٌة، َوَ�ْ�ٌ َعِن الُمْنك

َ
ْمٌر بِالَمْعُروِف َصَدق

َ
ُعُهَما ِمن وَأ

َ
َعَتاِن يَْرك

ْ
ٌة، َوُ�ْزِئ ِمْن َذلَِك َر�

َ
َدق

ىَح   )1([روایت مسلم] ».الضُّ
هر صبح (هر روز) در برابر هر مفصل «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوذر ترجمه:

 "احلمدهللا"گفتن، یک صدقه است؛ هر  "اهللا "سبحانانسان، یک صدقه الزم است؛ هر 
گفتن،  اكرب" "اهللاهر  گفتن، یک صدقه است؛ "إالاهللا ال�"گفتن، یک صدقه است؛ هر 

یک صدقه است؛ هر امر به معروف، صدقه است؛ هر نهی از منکر، صدقه است؛ و به 
 ».ست کافی "ضحی"ها، خواندن دو رکعت نماز  ي این جاي همه

*** 

ِمْن ِعْنِدَها بُْ�َرًة َخَرَج  : أنَّ انلَّيِبَّ &وعن أم املؤمن� ُجوْ�ر�ََة بنت احلارِث -١٤٤١
ْبَح َوِ�َ يِف َمْسِجِدها، ُ�مَّ رََجَع بَعَد أْن أْضىَح َوِ�َ َجالَِسٌة، فقاَل:  ِت «ِحْ�َ َص�َّ الصُّ

ْ
َما زِل

ْيَها؟
َ
ُتِك َعل

َ
ار�

َ
يِت ف

َّ
ْت: َ�َعْم، َ�َقاَل انلَّيبُّ » ىلَعَ احلاِل ال

َ
ال

َ
ُت َ�ْعَدِك أْرَ�َع لَكِمَ : «ق

ْ
ل
ُ
َقْد ق

َ
اٍت ل

ِقِه، 
ْ
: ُسْبَحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ َعَدَد َخل َوَزَ�ْتُهنَّ

َ
ِت ُمْنُذ ايَلْوِم ل

ْ
ل
ُ
ْو ُوزِنَْت بَِما ق

َ
الَث َمرَّاٍت، ل

َ
ث

 )2([روایت مسلم] ».َورَِضا َ�ْفِسِه، َوزِنََة َعْرِشِه، َوِمَداَد لَكَِماتِهِ 
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 :ُ
َ

ِقِه، ُسبْ «و� روايٍة هل
ْ
َحاَن اهللا رَِضا َ�ْفِسِه، ُسْبَحاَن اهللاِ زِنََة ُسْبحاَن اهللا َعَدَد َخل

 ».َعْرِشِه، ُسْبَحاَن اهللا ِمَداَد لَكَِماتِهِ 
عَ : « رواية الرتمذيوِ� 

ُ
ُمِك لَكَِماٍت َ�ُقويِلَنَهاأال أ

ِّ
ِقِه، ُسبَحاَن اهللا ل

ْ
؟ ُسبَحاَن اهللا َعَدَد َخل

ِقِه، ُسبْ 
ْ
ِقِه، ُسبَحاَن اهللا َعَدَد َخل

ْ
، ، ُسْبَحاَن اهللاِ رَِضا َ�ْفِسهِ اهللاِ رَِضا َ�ْفِسهِ  َحانَ َعَدَد َخل

، ُسْبَحاَن اهللا زِنََة ُسْبَحاَن اهللاِ زِنََة َعرِشهِ  ، ُسْبَحاَن اهللا زِنََة َعْرِشِه،ُسْبَحاَن اهللا رَِضا َ�ْفِسهِ 
 ».، ُسْبَحاَن اهللا ِمَداَد لَكَِماتِهِ َعرِشِه، ُسْبَحاَن اهللا ِمَداَد لَكَِماتِِه، ُسْبَحاَن اهللا ِمَداَد لَكَِماتِهِ 

یک روز  روایت است که پیامبر &منین، جویریه بنت حارثالمؤ از ام ترجمه:
 -به ذکر -صبح زود، هنگام نماز از نزد او بیرون رفت و جویریه در جاي نماز خود

چنان نشسته بود.  هم &هنگام چاشت بازگشت و جویریه نشسته بود. پیامبر
پاسخ داد: ». چنان در همان حالتی هستی که تو را ترك کردم تو هم«فرمود:  پیامبر

چه که تو در طول  ام که اگر با آن پس از تو، چهار کلمه گفته«فرمود:  بله. پیامبر
ِقِه، َورَِضا تر خواهد بود:  اي، وزن شود، سنگین امروز گفته

ْ
ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ َعَدَد َخل

 ».نََة َعرِْشِه، َوِمَداَد لَكَِماتِهِ َ�ْفِسِه، َوزِ 
ِقِه، ُسبَْحاَن اهللا رَِضا «و در روایتی دیگر از مسلم آمده است: 

ْ
ُسبْحاَن اهللا َعَدَد َخل

 »َ�ْفِسِه، ُسبَْحاَن اِهللا ِزنََة َعرِْشِه، ُسبَْحاَن اهللا ِمَداَد لَكَِماتِهِ 
ها را بگویی؟  بدهم که آنآیا کلماتی به تو یاد «و در روایت ترمذي آمده است: 

ِقِه، ُسبَْحاَن اِهللا 
ْ
ِقِه، ُسبَحاَن اهللا َعَدَد َخل

ْ
ِقِه، ُسبَحاَن اهللا َعَدَد َخل

ْ
ُسبَحاَن اهللا َعَدَد َخل

رَِضا َ�ْفِسِه، ُسبَْحاَن اِهللا رَِضا َ�ْفِسِه، ُسبَْحاَن اهللا رَِضا َ�ْفِسِه، ُسبَْحاَن اهللا ِزنََة َعرِْشِه، 
 ِزنََة َعرِشِه، ُسبَْحاَن اهللا ِزنََة َعرِشِه، ُسبَْحاَن اهللا ِمَداَد لَكَِماتِِه، ُسبَْحاَن اهللا ِمَداَد ُسبَْحاَن اهللاِ 

 ».لَكَِماتِِه، ُسبَْحاَن اهللا ِمَداَد لَكَِماتِهِ 
 شرح

المؤمنین،  چه که ام اي از اذکار آمده است؛ از جمله آن در این احادیث فضیلت پاره
هنگام نماز صبح از نزد وي بیرون رفت و سپس  رده که پیامبرروایت ک &جویریه

 مشغول ذکر و تسبیح بود؛ پیامبر &هنگام چاشت بازگشت. در آن هنگام جویریه
 منچنان در حالِ ذکر دید و برایش بیان فرمود که  را هم &پس از بازگشت، جویریه

اي، برتر است: سه بار  تهلحظه گف اینصبح تا  تو، ازاز اذکاري که  ام که کلماتی گفته
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ِقهِ «
ْ
، سه بار »ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ رَِضا َ�ْفِسهِ «، سه بار »ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ َعَدَد َخل

 .»ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ ِمَداَد لَكَِماتِهِ «، سه بار »ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ ِزنََة َعرِْشهِ «
ِقهِ ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَ «

ْ
هاي  ن معناست که شما به شمارِ آفریدهه ایب »ْمِدهِ َعَدَد َخل

هاي االهی را کسی  دانید، شمارِ آفریده گونه که می کنید؛ همان ، او را ستایش میاهللا
 داند: نمی جز خود اهللا

 ]٣١: املدثر[        ﴾٣١�ۚ ُهوَ  إِ�َّ  َرّ�َِك  ُجُنودَ  لَمُ َ�عۡ  َوَما﴿
 داند. شمار سپاهیان پروردگارت را نمیو کسی جز اهللا،   

را به وزن و  ؛ شما با گفتن این عبارت، اهللا»ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ ِزنََة َعرِْشهِ «
داند؛  وزن عرش را نمی راستی کسی جز اهللا ستایید و به سنگینیِ عرش االهی می

َما «وده است: فرم ست که ما سراغ داریم. پیامبر ترین مخلوقی زیرا عرش، بزرگ
بَع واألرض َمواِت السَّ  �السَّ

َّ
بع يِف الكريسِّ إال لقِ كَ  السَّ

ُ
ت يف فالٍة من األرِض و�نَّ يَ َحلقٍة أ

هفت آسمان و «یعنی:  )1(.»فضَل العرش ىلع الكريسِّ كَفضِل الفالةِ ىلع هذه احلَلَقةِ 
افتاده است و  اي هستند که در زمین پهناوري هفت زمین به نسبت کرسی، مانند حلقه

لذا ». باشد بزرگی عرش نسبت به کرسی، مانند بزرگی زمین پهناور به این حلقه می
 داند. ي ان را نمی اش، اندازه ست و کسی جز آفریننده ي بسیار بزرگی عرش، آفریده

ستایید  قدر می را آن بدین معناست که شما اهللا »ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ رَِضا َ�ْفِسهِ «
گویید که راضی شود؛ لذا حمد و ستایش و نیز تسبیحی که اهللا  تسبیحش را میو 

 متعال را راضی نماید، برترین حمد و تسبیح است.
؛ مداد، همان ابزارِ نوشتن است و سخنان و »ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ ِمَداَد لَكَِماتِهِ «

ها  می، تواناییِ نوشتن آنقدري عظیم و فراوان هستند که هیچ قل هاي االهی به شگفتی
 را ندارد:

َما َولَوۡ ﴿ َّ�
َ
 ٱ ِ�  �

َ
قۡ  َشَجَر�ٍ  ِمن ِض �ۡ�

َ
ٰ أ هُ  رُ حۡ ۡ�َ ٱوَ  مٞ َ� ِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُمدُّ ۡ�ُ  َعةُ َسبۡ  ۦِده

َ
ا رٖ �  مَّ

ِۚ ٱ ُت َ�َِ�ٰ  نَفَِدۡت  َ ٱ إِنَّ  �َّ    ]٢٧: لقامن[  ﴾ ٢٧ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �َّ
د و دریا مرکب گردد و پس از آن، هفت دریاي دیگر به اگر درختان روي زمین، قلم شون
 شک اهللا، تواناي حکیم است. یابد. بی  هاي) اهللا پایان نمی مددش بیایند، سخنان (و شگفتی

 این حدیث را با توجه به شواهدي که دارد، صحیح دانسته است. /آلبانی )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   502

 فرماید: چنین می اهللا متعال هم
ن َل َ�بۡ  رُ حۡ ۡ�َ ٱ َ�َفِدَ  َرّ�ِ  تِ ّلَِ�َِ�ٰ  اِمَدادٗ  رُ حۡ ۡ�َ ٱ َ�نَ  لَّوۡ  قُل﴿

َ
 َولَوۡ  َرّ�ِ  ُت َ�َِ�ٰ  تَنَفدَ  أ

 ]  ١٠٩: الكهف[  ﴾١٠٩ اَمَددٗ  ۦلِهِ بِِمثۡ  َناِجئۡ 
که سخنان پروردگارم  بگو: اگر دریا براي نوشتن سخنان پروردگارم جوهر شود، پیش از آن

 یابد؛ هرچند دریاي دیگري همانند آن به کمک بیاوریم.پذیرد، دریا پایان میپایان 

بندي کنیم:  ندارد؛ البته مهم، این است که بر این ذکر پاي لذا سخنان االهی، پایانی
ِقهِ «سه بار 

ْ
، سه »ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ رَِضا َ�ْفِسهِ «، سه بار »ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ َعَدَد َخل

که در  »اَد لَكَِماتِهِ ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ ِمدَ «، سه بار »ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ ِزنََة َعرِْشهِ «بار 
 شود: دوازده بار. مجموع می

*** 

يب موىس األشعريِّ  -١٤٤٢
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
ِي ال «ق

َّ
ُر َر�َُّه َواذل

ُ
ِي يَْذك

َّ
َمَثُل اذل

رُهُ َمَثُل اليَحِّ َوالَميِِّت 
ُ
 )1([روایت بخاري] ».يَْذك

ِي«ورواه مسلم َ�َقاَل: 
َّ

ُر اُهللا �ِيِه،  َمَثُل ابَلْيِت اذل
َ
ِي ال يُْذك

َّ
ُر اُهللا �ِيِه، َوابَلْيِت اذل

َ
يُْذك

 ».َمَثُل اليَحِّ والَميِِّت 
مثال کسی که پروردگارش «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوموسی اشعري ترجمه:
 ».کند، مانند زنده و مرده است که او را یاد نمی کند و آن را ذکر می

اي که اهللا در  مثال خانه«فرمود:  است که پیامبرسان روایت کرده  و مسلم بدین
 ».گردد، مثال زنده و مرده است اي که اهللا در آن یاد نمی شود و خانه آن یاد می

يب هر�رةَ  -١٤٤٣
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللا وعن أ

َ
: أنا ِعْنَد َظنِّ َ�ْبِدي «ق

َ
َ�ُقوُل اهللا َ�َعاىل

َرِ�، ف
َ
نَا َمَعُه إَِذا َذك

َ
رِ� يف مألٍ َذكرتُُه يِب، وَأ

َ
ْرتُُه يف َ�ْفيِس، و�ْن َذك

َ
َرِ� يِف َ�ْفِسِه، َذك

َ
إْن َذك

 )2([متفق علیه] ».يف َمألٍ َخْ�ٍ ِمْنُهمْ 
فرماید: من نزد  اهللا متعال می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
و هرگاه  -کنم رفتار می و با او مطابق گمانی که نسبت به من دارد، -ام هستم گمان بنده

 .779؛ صحیح مسلم، ش: 6407صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2675؛ صحیح مسلم، ش: 7405صحیح بخاري، ش:  )2(
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مرا در تنهایی یاد کند، من نیز او را پیش خود یاد  مرا یاد کند، با او خواهم بود؛ اگر
 ».کنم کنم و اگر مرا در جمعی یاد نماید، او را در جمعی بهتر از آنان یاد می می

اَل رُسوُل اهللا -١٤٤٤
َ
اَل: ق

َ
ُمَفرُِّدونَ : «وعنه ق

ْ
ا الُمَفرُِّدوَن؟ يَا رسوَل ؛ قالوا: َومَ »َسَبَق ال

اكَِراِت «اهللا؟ قال:  اكُِروَن�َ اَهللا كث�اً واذلَّ  )1([روایت مسلم] ».اذلَّ
ها که در خلوت  و آن -مفَرِّدان«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
مفَرِّدان خدا!  عرض کردند: اي رسول ».گوي سبقت را ربودند -برند سر می خویش به

 ».کنند مردان و زنانی که اهللا را فراوان یاد می«فرمود: کسانی هستند؟ چه 
 شرح

 گر فضیلت ذکر است. این احادیث بیان
مثال کسی که پروردگارش را ذکر «در حدیث نخست فرموده است:  اهللا رسول

؛ زیرا کسی که اهللا متعال را »کند، مانند زنده و مرده است که او را یاد نمی کند و آن می
دهد؛ ولی  گرداند و به او شرح صدر می کند، اهللا متعال نیز دل او را زنده می اد میی

اش براي  کند، اطمینان و آرامش قلبی ندارد و سینه کسی که اهللا متعال را ذکر نمی
رو همانند  هاي اسالمی را ندارد؛ از این اسالم، گشوده نیست و آمادگی پذیرش ارزش

یاد داشته باشیم که انسان هرچه  از مثال پند بگیریم و بهمرده است. شایسته است که 
گردد.  مرده می شود و سرانجام، دل تر می غفلت ورزد، قلبش سخت از ذکر و یاد اهللا

 پناه بر اهللا.
رساند؛ اگر انسان، اهللا را در تنهایی یا در  دو حدیث دیگر نیز فضیلت ذکر را می

فرماید و اگر اهللا متعال را در  را پیش خود یاد میدل خویش یاد کند، اهللا متعال نیز او 
میان جمع یاد کند، اهللا متعال، او را در جمعی بهتر، یعنی در میان فرشتگان واالمقامش 

 که دو معنا دارد: »فإْن َذَكَرِ� يِف َ�ْفِسهِ «نماید. در این حدیث آمده است:  او را یاد می
و در خلوت و تنهایی ذکر کند؛ که انسان پروردگارش را با زبان  یکی این

 اي که کسی نشنود. گونه به
 که انسان پروردگارش را در دل خویش یاد نماید. یگري، اینو د

 .2676صحیح مسلم، ش:  )1(
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فرماید و اگر بنده،  اش را پیش خود یاد می در هر دو صورت، اهللا متعال بنده
ش پروردگار متعال را در میان جمع یاد کند، اهللا متعال نیز از او در میان فرشتگان

دهد که ذکر و یاد االهی در میان جمع، از ذکرِ او  فرماید. این، نشان می نیکی یاد می به
که انسان بترسد که ریا و خودنمایی شود.  در تنهایی یا در دل، بهتر است؛ مگر این

اش توجه کند؛ یعنی  هاي درونی هسست: این، بدین معنا نیست که انسان به وسو گفتنی
گویم؛  علَنی پروردگار، ریاست، نباید بگوید: پس ذکر نمی اگر وسوسه شد که ذکرِ

ها هیچ توجهی نکند و اهللا متعال را نزد مردم و نیز در دل خویش  این وسوسهبه  بلکه 
 یا در خلوت و تنهایی، یاد کند تا اهللا متعال نیز او را یاد نماید.

فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهو سومین حدیث بدین مضمون است که 
عرض ». گوي سبقت را ربودند -برند سر می ها که در خلوت خویش به و آن -مفَرِّدان«

مردان و زنانی که اهللا را «خدا! مفَرِّدان چه کسانی هستند؟ فرمود:  کردند: اي رسول
 ».کنند فراوان یاد می

اند؛ زیرا  از دیگران پیشی گرفته کنند، که اهللا متعال را فراوان یاد می آنان لذا
 اند. به سوي خیر و نیکی شتافته عملشان بیش از دیگران بوده است و

*** 

اَل: َسِمْعُت رُسوَل اهللا وعن جابرٍ  -١٤٤٥
َ
ِر: ال «َ�ُقوُل:  ق

ْ
ك َضُل اذلِّ

ْ
 اهللاُ  �أف

ّ
 ».إِال

 )1(باشد.] [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می
برترین ذکر، «فرمود:  دم که مییشن اهللا ید: از رسولگو می جابر ترجمه:

 ».باشد می إالاهللا الإله

ْد  وعن عبد اهللا بن �رسٍ  -١٤٤٦
َ
ائَِع اإلْسالِم ق اَل: يَا رسوَل اهللا، إنَّ رَشَ

َ
أنَّ رَُجالً ق

ال: 
َ
�ََشبَُّث بِِه؛ ق

َ
ِ� �يَِشٍء أ ْخرِبْ

َ
أ
َ
، ف رُثَْت يلَعَّ

َ
ِر اهللا تعاىلال يَزاُل لَِسانَُك َرطب«ك

ْ
 ِمْن ِذك

ً
 ».ا

 )2(باشد.] [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می

 این حدیث را حسن دانسته است. 1497در السلسلۀ الصحیحۀ، ش:  /؛ آلبانی1104صحیح الجامع، ش:  )1(
 این حدیث را صحیح دانسته است. 3ي  در الکلم الطیب، حدیث شماره /؛ آلبانی7700صحیح الجامع، ش:  )2(
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خدا! انجام  گوید: مردي عرض کرد: اي رسول می عبداهللا بن بسر ترجمه:
برایم دشوار است؛ کاري به من بفرما که به آن چنگ بزنم.  نوافل شرعیي  همه

 ».ته به ذکرِ اهللا، تَر باشدزبانت پیوس«فرمود:  پیامبر

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن جابرٍ  -١٤٤٧
َ
ٌة «ق

َ
ْل َ� ُ

َ
اَل: ُسْبحان اهللا وحِبمِدهِ، ُغرَِسْت هل

َ
َمن ق

[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن  ».يِف اجَلنَّةِ 
 )1(باشد.] می

، ُسبْحان اهللا وحِبمِدهِ ید: هرکس بگو«فرمود:  گوید: پیامبر می جابر ترجمه:
 ».شود براي او درختی خرما در بهشت کاشته می

اَل رسوُل اهللا وعن ابن مسعودٍ  -١٤٤٨
َ
اَل: ق

َ
رْسَِي يِب، : «ق

ُ
َة أ

َ
ل

َ
ِقْيُت إبَْراِهيَم يل

َ
ل

ْخرِبُْهْم أنَّ اجَلنََّة َطيَّ 
َ
الََم، وَأ َتَك ِم�ِّ السَّ مَّ

ُ
رِْئ أ

ْ
َ�ِة، َعْذبَُة املاءِ، و��ََّها َ�َقاَل: يَا ُ�َّمُد أق ْ َبُة الرتُّ

رَبُ  ��ِيَعاٌن وأنَّ ِغَراَسَها: ُسْبَحاَن اهللاِ، واحَلْمُد هللاِ، َوال 
ْ
[ترمذي، این  ».إِال اُهللا، واُهللا أ�

 )2(باشد.] حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می
ها  ی که مرا به آسمانشب«فرمود:  اهللا گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:

) را دیدم؛ به من گفت: اي محمد! از طرف من به امتت سالم بردند، ابراهیم(
ها خبر بده که بهشت، خاکی پاکیزه و آبی گوارا دارد و زمینی هموار و  برسان و به آن

، واُهللا إِال اهللاُ  �ُسبَْحاَن اِهللا، واحلَْمُد ِهللا، َوال هایش  ها و کاشته خیز است که نهال حاصل
رَبُ 

ْ
 ».باشد می أ�

يب ادلرداءِ  -١٤٤٩
َ
اَل رُسوُل اهللا وعن أ

َ
ْ�ِ أْعمالُِ�ْم، : «قاَل: ق

نَبُِّئُ�ْم خِبَ
ُ
أال أ

ِة،  َهِب والِفضَّ ُ�ْم ِمْن إْ�َفاِق اذلَّ
َ
ِعَها يِف َدرََجاتُِ�ْم، وََخٍ� ل

َ
وأْزاَكَها ِعْنَد َملِيِكُ�ْم، وأْرف

ُ�ْم ِمْن 
َ
ُ�ْم؟وََخْ�ٍ ل

َ
ُ�وا أْ�َناق ُهْم َو�رَْضِ

َ
ُ�وا أْ�َنا� ُ�ْم َ�َترْضِ َقوا َعُدوَّ

ْ
اَل: » أن تَل

َ
وا: بََ�، ق

َ
ال

َ
ق

ش:  /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی64؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6429صحیح الجامع، ش:  )1(
 آمده است.» سبحان اهللا العضظیم و بحمده«ها،  )؛ در برخی از این روایت2758، 2757(
ش:  /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی64؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6429صحیح الجامع، ش:  )2(
 آمده است.» بحان اهللا العضظیم و بحمدهس«ها،  )؛ در برخی از این روایت2758، 2757(
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» 
َ

[روایت ترمذي؛ ابوعبداهللا حاکم نیشابوري گفته است: اسنادش،  ».ِذكر اهللا َ�َعاىل
 )1(صحیح است.]

ترین کارتان و آیا شما را از به«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابودرداء ترجمه:
در باال مؤثرترین عملتان  و از -پروردگار متعال -روایتان ترینش در نزد فرمان پاك

برایتان از انفاق طال و نقره بهتر است و نیز بهتر از  که بردن درجات و جایگاه شما
ها گردن شما را بزنند،  ها را بزنید و آن رو شوید و گردن آن که با دشمنتان روبه این

 ».ذکر اهللا متعال«م؟ عرض کردند: بله. فرمود: آگاه کن
 شرح

در فضیلت ذکر آورده  /ست که مؤلف این دسته از احادیث نیز جزو اجادیثی
اي از این احادیث، ضعیف است؛ از جمله این حدیث که از عبداهللا بن  است؛ اما پاره

ا«روایت شده که  بسر ؛ »ئَِع اإلْسالِم قَْد َكرُثَْت يلَعَّ أنَّ رَُجًال قَاَل: يَا رسوَل اهللا، إنَّ رَشَ
در این حدیث ضعف وجود دارد و اگر صحیح باشد، معنایش این است که آن مرد 

وگرنه،  ؛»ي نوافل شرعی برایم دشوار است خدا! انجام همه اي رسول«عرض کرد: 
این گرداند؛ بلکه گفتن  نیاز نمی انسان را از انجام تکالیف شرعی بی إالاهللا الإلهگفتن 

ست و انسان مکلّف  پذیري در اسالم و انجام واجبات شرعی کلمه، سرآغاز مسؤولیت
اش را انجام دهد؛ ولی گاه پرداختن به نوافل، دشوار  است که فرایض یا واجبات دینی

برترین ذکر، «فرموده است:  است. یکی از احادیثی که گذشت، این بود که پیامبر
ست و انسان با گفتنِ  ي بسیار بزرگی یست که این، کلمهشکی ن». باشد می إالاهللا الإله

گونه که در حدیث  شود؛ لذا این کلمه، کلید اسالم است و همان آن وارد اسالم می
ُسبَْحاَن اِهللا، «فضیلت در یکی از این احادیث  باشد. کلید بهشت می إالاهللا الإلهآمده: 

  �واحلَْمُد ِهللا، َوال 
ْ
است و در آن بیان شده که وقتی انسان، این  »رَبُ إِال اُهللا، واُهللا أ�

شود.  اي، براي او درختی در بهشت کاشته می ي هر کلمهااز گوید، به اذکار را می
چنین در یکی از این احادیث بیان شده است که ذکر، یکی از بهترین و  هم

یکی از باشد و  می ترین اعمال در نزد اهللا ترین کارها و نیز جزو محبوب پرفضیلت
 فرماید: گونه که اهللا متعال می اسباب و عوامل پایداري در برابر دشمن است؛ همان

 .105ش:  /؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی5152صحیح الجامع، ش:  )1(
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ ثۡ ٱفَ  فَِئةٗ  لَقِيُتمۡ  إَِذا ا ْ ذۡ ٱوَ  بُُتوا َ ٱ ُكُروا  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ

   ]٤٥: األنفال[   ﴾٤٥لُِحونَ ُ�فۡ 
رو شدید، پایداري نمایید و اهللا را فراوان  روهی (از دشمن) روبهاي مؤمنان! هنگامی که با گ

 یاد کنید تا رستگار شوید.

اهللا  ،گر فضیلت ذکر است؛ لذا چه خوبست که انسان ي این احادیث، بیان همه
دو کلمه وجود «تر حدیثی بدین مضمون گذشت که  متعال را فراوان یاد کند. پیش

باشد و محبوب  ر ترازوي اعمال سنگین میدارد که بر زبان سبک است؛ ولی د
 ».ُسبَْحاَن اِهللا َوحِبَْمِدهِ، ُسبَْحاَن اِهللا العظيمِ پروردگار رحمان است: 

*** 

يب وقاٍص  -١٤٥٠
َ
ىلَعَ اْمرأٍة َوَ�ْ�َ يََديْها  دخل َمَع رُسوِل اهللا �نَّهُ  وعن سعد بن أ

ْو َحىَصً  -نَوًى 
َ
 «�َُسبُِّح بِِه؛ َ�َقاَل:  -أ

َ
ْيِك ِمْن َهَذا أ

َ
ْخرِبُِك بما ُهَو أ�رَْسُ َعل

ُ
َضُل  -ال أ

ْ
ْو أف

َ
» ؟-أ

َق يف األْرِض، «َ�َقاَل: 
َ
َماءِ، وُسْبَحاَن اهللا َعَدَد َما َخل َق يف السَّ

َ
ُسْبَحاَن اهللا َعَدَد َما َخل

رَبُ ِمْثَل َذلَِك، وُسْبَحاَن اهللا َعَدَد َما َ�ْ�َ َذلَِك، وُسبَحاَن اهللا َعَدَد َما هو َخالٌِق، و
ْ
اُهللا أ�

َة إِال بِاهللاِ ِمْثَل َذلَِك  �واحَلْمُد هللاِ ِمْثَل َذلَِك؛ َوال  وَّ
ُ
 ».إِال اُهللا ِمْثَل َذلَِك، َوال َحوَل َوال ق

 )1(باشد.] [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می
نزد زنی  اهللا او با رسول روایت شده است که وقاص از سعد بن ابی ترجمه:

ها  بود که آن زن با آن -هایی ریزه یا سنگ -هایی از خرما رفتند که جلوي او هسته
آیا تو را از چیزي آگاه کنم که برایت از این کار «فرمود:  گفت. پیامبر تسبیح می

َماِء، وُسبَْحاَن ُسبَْحاَن اهللا َعَدَد َما َخلََق يف ال«و سپس افزود: » باشد؟ -یا بهتر -تر آسان سَّ
اهللا َعَدَد َما َخلََق يف األرِْض، وُسبَْحاَن اهللا َعَدَد َما َ�ْ�َ َذلَِك، وُسبَحاَن اهللا َعَدَد َما هو 

رَبُ ِمثَْل َذلَِك، واحلَْمُد ِهللا ِمثَْل َذلَِك؛ َوال 
ْ
إِال اُهللا ِمثَْل َذلَِك، َوال َحوَل َوال  �َخاِلٌق، واُهللا أ�

َة إِ   .»ال بِاِهللا ِمثَْل َذلَِك قُوَّ

گوید:  /؛ آلبانی323ش:  /؛ ضعیف أبی داود، از آلبانی2155ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )1(
ي خرما) باشد،  ته(=هس» َنوىً «ریزه) یا  (=سنگ» َحَصىً «که در آن ذکري از  اصل حدیث بدون این

 روایت کرده است. &نقل از جویریه را در صحیح خود به آن /صحیح است و مسلم

                                           



 الصالحین شرح ریاض   508

يب موىس -١٤٥١
َ
اَل يِل رسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
ُنوزِ : «ق

ُ
ْ�ٍ ِمْن ك

َ
َك ىلَعَ ك

ُّ
أال أُدل

اَل: » اجَلنَِّة؟
َ
َة إِال باهللاِ «َ�ُقلُت: ب� يَا رسوَل اهللا؛ ق وَّ

ُ
 )1([متفق علیه] ».ال َحْوَل َوال ق

آیا تو را به گنجی از «به من فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی ترجمه:
َة إِال «خدا! فرمود:  گفتم: بله، اي رسول» هاي بهشت، راهنمایی کنم؟ گنج ال َحْوَل َوال قُوَّ
 .»باهللاِ 

 شرح
تر نیز احادیثی در  این دو حدیث نیز در بیان فضیلت ذکر است؛ چنان که پیش

از کنار زنی  ه پیامبرآمده است ک وقاص باره گذشت. در حدیث سعد بن ابی این
ها  بود که آن زن با آن -هایی ریزه یا سنگ -هایی از خرما عبور کرد که جلوي او هسته

آیا تو را از چیزي آگاه کنم که برایت از این کار «فرمود:  پیامبر گفت. تسبیح می
بیان  تر نظیرش و سپس او را به ذکري رهنمون شد که پیش» باشد؟ -یا بهتر -تر آسان

ِقهِ «دید: سه بار گر
ْ
ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ رَِضا «، سه بار »ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ َعَدَد َخل

ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ ِمَداَد «، سه بار »ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ ِزنََة َعرِْشهِ «، سه بار »َ�ْفِسهِ 
 شود: دوازده بار. که در مجموع می »لَكَِماتِهِ 
 اهللا گوید: رسول می ابوموسیحدیث دیگر، حدیثی بدین مضمون است که  و

پرسش، در  »هاي بهشت، راهنمایی کنم؟ آیا تو را به گنجی از گنج«به من فرمود: 
را تشویق فرمود تا خوب به  ابوموسی اهللا جا براي تشویق است؛ یعنی رسول این

ال «خدا! فرمود:  م: بله، اي رسولگوید: گفت می رهنمود ایشان توجه کند. ابوموسی

َة إِال باهللاِ  اندیشی انسان،  حرکت و چارهگر این است که  . این عبارت، بیان»َحْوَل َوال قُوَّ
رسد و انسان، از خود هیچ توان و  تنها با اراده و توفیق پروردگار به سرانجام می

لی به حالِ دیگر شود. ، از حاي اهللا تواند جز به قدرت و اراده نیرویی ندارد و نمی
که از انجام  یا کمک خواستن است؛ یعنی زمانی» استعانت«ي  لذا این عبارت، کلمه

آمدي، رنجور و ناتوان شویم، این کلمه را  کاري عاجز شویم یا از بابت مسأله یا پیش

 .2704)؛ و صحیح مسلم، ش: 6409، 4205صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ست که این کلمه، بر خالف پندار و  خواهیم. گفتنی گوییم و از اهللا متعال کمک می می
ها  که به آن نیست؛ یعنی: برخی از مردم همین» استرجاع«ي  برخی از مردم، کلمه کردارِ

َة إِال باهللاِ «گویند:  ، می»فالن مصیبت روي داده است«شود:  گفته می ؛ در »ال َحْوَل َوال قُوَّ

ِ  إِنَّا﴿این است که بگوییم: » استرجاع«ي  که کلمه  صورتی َّ�ِ  ٓ ا لذا  ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ

َة إِال بِا�ِّ « ي استعانت و کمک خواستن از اهللا متعال است و  ، کلمه»ال َحْوَل َوال ُقوَّ
گیرد.  کمک می ها با گفتن این عبارت، از اهللا انسان براي کارهایش یا اصالحِ آن

کند، از زبانِ یکی از  دار بیان می ي دو باغ گونه که اهللا متعال در مثالی که درباره همان
 فرماید: ها که مؤمن و نیکوکار است، می آن

ٓ  َما َت قُلۡ  َجنََّتَك  َت َدَخلۡ  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿ ُ ٱ ءَ َشا ِ  إِ�َّ  قُوَّةَ  َ�  �َّ ِ ٱب   ]٣٩: الكهف[  ﴾�َّ
گاه که وارد باغت شدي، نگفتی: دار مؤمن به آن یکی که ایمان نداشت، گفت:) چرا آن (باغ 
 ؟»شود)؛ هیچ توان و قدرتی جز به خواست اهللا نیستآنچه اهللا بخواهد، (همان می«

گفتی و چنین باوري داشتی، برایت بهتر بود و  یعنی: به او گفت: اگر این را می
که وارد باغش شد، به  ایمان، هنگامی دارِ بی رفت. در صورتی که باغ باغت از میان نمی

 فرماید: ل میباغ خویش فریفته گردید و رستاخیز را انکار کرد؛ اهللا متعا
َفۡ  َظالِمٞ  وَُهوَ  ۥَجنََّتهُ  َوَدَخَل ﴿ ٓ  قَاَل  ۦِسهِ ّ�ِ ُظنُّ  َما

َ
ن أ

َ
ِ َ�ٰ  تَبِيدَ  أ بَدٗ  ۦٓ ِذه

َ
ٓ  ٣٥ ا� ُظنُّ  َوَما

َ
 أ

اَعةَ ٱ ٓ  لسَّ   ]٣٦  ،٣٥: الكهف[  ﴾�َِمةٗ قَا
م کار بود، وارد باغش شد و گفت: به گمان ایمان) در حالی که بر خویشتن ستم دارِ بی (آن باغ 

 کنم که قیامت برپا شود.این باغ هرگز نابود نخواهد شد و گمان نمی

را به زمینی خشک و  اهللا متعال، بالیی آسمانی بر باغ این شخص فرو فرستاد و آن
َة إِال باهللاِ «که  گیاه تبدیل نمود. خالصه این لغزنده و بی گنجی از  »ال َحْوَل َوال قُوَّ

تعال در کاري به شما کمک کند یا هید که اهللا مخوا می وقتی هاي بهشت است و گنج
شوید، این کلمه را بگویید تا اهللا متعال آن را  هنگامی که از انجام کاري ناتوان می

 براي شما آسان و فراهم بگرداند.
*** 



ذکر اهللا متعال در حالت ایستاده، نشسته و باب:  -245
؛ مگر درازکشیده، و نیز بدون وضو و در حالت جنابت و حیض

 )1(تالوت قرآن که براي جنُب و حایض روا نیست

 فرماید: اهللا متعال می
َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  تٖ َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ِينَ ٱ ١٩٠ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ  ]١٩١  ،١٩٠: آل عمران[    ﴾مۡ ُجُنو�ِهِ  َوَ�َ
هایی براي خردمندان وجود  ها و زمین و گردش شب و روز، نشانه همانا در آفرینش آسمان  

 .کنند اند، اهللا را یاد می دارد؛ کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده
 

ت: اَكَن رُسوُل اهللا &وعن اع�شة -١٤٥٢
َ
ال

َ
ُر ا ق

ُ
ْحَيانِِه.يَْذك

َ
 َهللا تعاىل ىلَعَ لُكِّ أ

 )2([روایت مسلم]
خویش، اهللا متعال را یاد  در تمام اوقات اهللا رسولگوید:  می &عایشه ترجمه:

 کرد. می

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $وعن ابن عباٍس  -١٤٥٣
َ
اَل: � «ق

َ
ُه ق

َ
 أْهل

َ
َحَدُ�ْم إَِذا أىت

َ
ْو أنَّ أ

َ
ل

ْم يرَُضَّهُ   َجنِّبَْناا�َّاهللا، 
َ
، ل ٌ َتَنا، َ�ُقيِضَ بَيَْنُهَما َودلَ

ْ
ْيَطاَن َما َرَز� ْيَطاَن، وََجنِِّب الشَّ  ».الشَّ

 )3([متفق علیه]
بستري  اگر هریک از شما هنگامِ هم«فرمود:  گوید: پیامبر می $عباس ابن ترجمه:

يَْطاَن، وَجَ ا�َّ� اهللا، با همسرش بگوید:  يَْطاَن َما َرَزْ�تَنَا َجنِّبْنَا الشَّ و از آن  )4(،نِِّب الشَّ
 ».رساند بستري فرزندي مقدر شود، شیطان زیان و آسیبی به او نمی هم

رو مؤلف نیز هیچ حدیثی  ي این استثنا حدیث صحیحی وجود ندارد؛ از این گوید: درباره /آلبانی )1(
را  آید و نیز سایر احادیث، خالف آن که در ادامه می &بلکه حدیث عایشهباره نیاورده است؛  در این

 کند. اثبات می
 .373صحیح مسلم، ش:  )2(
 .1434)؛ و صحیح مسلم، ش: 5165، 141صحیح بخاري، ش: ( )3(
 ».کنی، دور بگردان به نام اهللا؛ یا اهللا! شیطان را از ما و فرزندي که نصیبمان می« ي دعا: ترجمه )4(
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 شرح
ذکر اهللا «بابی بدین عنوان گشوده است: » الصالحین ریاض«در کتابش  /نووي

 ؛ یعنی: شایسته است که انسان، اهللا»متعال در حالت ایستاده، نشسته و درازکشیده
ي االهی استناد کرده  متعال را در همه حال، یاد کند. سپس جناب مؤلف به این فرموده

 فرماید: است که می
َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  تٖ َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ِينَ ٱ ١٩٠ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اُ�ُعودٗ وَ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ   ]١٩١  ،١٩٠: آل عمران[ ﴾ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ
هایی براي خردمندان وجود  ها و زمین و گردش شب و روز، نشانه همانا در آفرینش آسمان

 .کنند اند، اهللا را یاد می دارد؛ کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده
هاست،  آوري که در این هاي شگفت ز آفریدهها و زمین و نی آري؛ در خود آسمان

ها و اسرار آفرینش را  که حکمت ی براي خردمندان وجود دارد؛ آنانیها نشانه
ي ما اي که بر فراز ماست و نیز زمین پهناوري که زیر پا یابند. آسمان گسترده درمی

، آنستدر هایی که  ها و کوه هایی چون دریاها، درختان، رودخانه با نشانه قرار دارد،
 هاست. ي آن نشانی از آفریننده

در اختالف شب و روز از لحاظ گرما و سرما، و کوتاهی و بلندي و نیز تفاوتشان 
هایی که در گذرِ روزگار  از نظر امنیت و ناامنی، و گشایش و سختی، و دیگر حالت

. با نگاهی به تاریخ و تحوالت و هاي بزرگی وجود دارد آید، نشانه پیش می
انگیز  هاي شگفت هاي شب و روز، نشانه هاي گوناگون و تفاوت هاي دوران ونیدگرگ

ید. شاهد موضوع از این آیات، افزا خورد و بر ایمان انسان می االهی به چشم می

ِينَ ٱ﴿ فرماید: اهللا متعال می جاست که این َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ : ﴾ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ
اهللا  -یعنی در همه حال -اند که ایستاده و نشسته و در حالی که بر پهلوها آرمیده آنان«

 کنند. متعال را یاد می
را نیز آورده است؛ حدیثی بدین مضمون که  &حدیث عایشه /مؤلف

هللا متعال را یاد در تمام اوقات خویش، ا اهللا رسول«بانوي اسالم فرموده است:  بزرگ
هلو آرمیده بود؛ یستاده بود و چه هنگامی که نشسته یا بر پگاه که ا ؛ چه آن»کرد می

را یاد کنند؛  بستري با همسرانشان نیز اهللا حتی مردم را تشویق نمود که هنگام هم
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 ا�َّ � اهللا، بستري با همسرش بگوید:  اگر هریک از شما هنگامِ هم«که فرمود:  چنان
يَْطاَن، وََجنِِّب الشَّ  بستري فرزندي مقدر شود،  ، و از آن هميَْطاَن َما َرَزْ�تَنَاَجنِّبْنَا الشَّ

لذا شایسته است که انسان در همه حال، اهللا ». رساند شیطان زیان و آسیبی به او نمی
اند: ذکر اهللا متعال در  متعال را فراوان یاد کند؛ ولی ناگفته نماند که علما گفته

ست؛ زیرا ارزش و جایگاه ذکر شایسته نیاي چون توالت،  ب و آلودههاي نامناس مکان
این، دیدگاه هایی صورت بگیرد.  االهی، فراتر و برتر از این است که در چنین مکان

 واهللا اعلم.برخی از علماست. 
*** 
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  قاال: اَكَن رسوُل اهللا $عن ُحَذيَفَة وأيب ذرٍّ  -١٤٥٤
َ

اَل:  إَِذا أَوى إىِل
َ
فَِراِشِه، ق

ْحَيا وَأموُت ا�َّبِاْسِمَك «
َ
اَل: » أ

َ
ِْه «، َو�َذا اْستَيَقَظ ق ْحَيانَا بْعَد َما أماَ�َنا و�يِلَ

َ
ِي أ

َّ
احَلْمُد هللاِ اذل

 )1([روایت بخاري] ».النُُّشورُ 
خواب  هنگامی که به رخت اهللا گویند: رسول می $حذیفه و ابوذر ترجمه:

ْحيَاا�َّ«گفت:  رفت، می می
َ
ُموُت َو أ

َ
شد، این دعا  و هنگامی که بیدار می )2(» بِاْسِمَك أ

َماَ�نَا و�يله النُُّشورُ «گفت:  را می
َ
ْحيَانَا بْعَد َما أ

َ
ي أ

َّ
ِ اذَل  )3(.»احلَْمُد �َّ

 شرح
 ».هنگام خوابیدن و بیدار شدن باب: ذکرِ«گوید:  می /مؤلف

متعال بر ماست که اذکاري را براي هنگام هاي اهللا  این، یکی از الطاف و نعمت
خوابیدن و بیدار شدن، و خوردن و آشامیدن و نیز اذکاري را براي آغاز و پایانِ روز و 

فرموده  رود به دستشویی و لباس پوشیدن مقررسایر کارها و حتی اذکاري را براي و
ما، در ذکر هاي زندگیِ  ها بدین خاطر است که تمام اوقات و لحظه ي این است؛ همه

سپري شود. لذا اگر این اذکار از سوي اهللا متعال مشروع نشده بود، انجام  و یاد اهللا
مقرّر فرمود مد؛ اما اهللا متعال این اذکار را آ شمار می ها بدعت و نوآوري در دین به آن

ست که  ها بر ما بیفزاید. از آن جمله، حدیثی هایش را با انجامِ این عبادت تا نعمت
 اهللا رسولگویند:  ذکر کرده است؛ این دو بزرگوار می $از حذیفه و ابوذر /فمؤل

ْحيَاا�َّ«گفت:  رفت، می خواب می هنگامی که به رخت
َ
ُموُت َو أ

َ
؛ یعنی » بِاْسِمَك أ

خواند؛ زیرا اهللا متعال،  خواست بخوابد، دعاي یادشده را می هنگامی که می اهللا رسول
گرداند و هرکه را  میراند؛ او، هرکه را بخواهد، زنده می و می کند ست که زنده می ذاتی

ي  شماره تر به خود نیز این حدیث را پیش /؛ نووينقل از حذیفه به 6314صحیح بخاري، ش:  )1(
 آورده است. نقل از حذیفه فقط به 821

 ».شوم می -بیدار -و به نامِ تو زنده  -خوابم می -میرم یا اهللا! به نام تو می: «ي دعا ترجمه )2(
که میراند، زنده  باشد؛ ذاتی که ما را پس از آن هللا میي ا ي حمد و ستایش ویژه همه« ي دعا: ترجمه )3(

 ».کرد و بازگشت، به سوي اوست
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ْحيَاا�َّ«گوییم:  رو پیش از خواب می میراند. از این بخواهد، می 
َ
ُموُت َو أ

َ
؛ » بِاْسِمَك أ

تناسب این ذکر با خواب از ». شوم میرم و با نام تو زنده می یا اهللا! با نام تو می«یعنی: 
» مرگ کوچک«که از خواب، به  باشد؛ چنان نوعی مرگ میآن جهت است که خواب، 

 فرماید: اند. اهللا متعال می یاد کرده

ِيٱ وَُهوَ ﴿ َّ�  ٰ ِ  ُ�مَ�َتَوفَّٮ ۡ ٱب ِ  ُتمَجرَحۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  لِ �َّ  َ�ٰٓ ِ�ُقۡ  �ِيهِ  َعُثُ�مۡ َ�بۡ  ُ�مَّ  �ََّهارِ ٱب
َجلٞ 

َ
َسّ�ٗ  أ    ]٦٠: األنعام[     ﴾مُّ

برد و از اعمالی که در روز انجام هنگام شما را در مرگ خواب فرو می شبست که  و او ذاتی
 کند تا مهلت مشخص به سرآید.دهید، آگاه است و سپس شما را در روز، بلند میمی

 فرماید: و می

ُ ٱ﴿  ٱ َ�َتَو�َّ  �َّ
َ
   ]٤٢: مرالز[            ﴾َمَناِمَها ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  لَِّ� ٱوَ  تَِهاَموۡ  ِح�َ  نُفَس ۡ�

هنگام خوابِ آن  گیرد و نیز جانی را که نمرده است، به ها را هنگام مرگشان می اهللا، جان
 کند. قبض می

گفت:  این دعا را میخاست،  هنگامی که از خواب برمی اهللا رو رسول از این
َماَ�نَا و�يله النُُّشورُ «

َ
ْحيَانَا بْعَد َما أ

َ
ي أ

َّ
ِ اذَل کنیم  را ستایش می ان اهللاس بدین .»احلَْمُد �َّ

آوریم که  یاد می که ما را پس از خواب که برادرِ مرگ است، بیدار و زنده گردانید و به
اي به  انگیزد. لذا خوابیدن و بیدار شدن، اشاره اهللا متعال، ما را پس از مرگمان برمی

که باشد  هاي خواب می شدنِ ما پس از مرگ است و این، یکی از حکمت برانگیخته
ي کار و  را سبب آسودگی جسم و تَن و بازیابی توان و نیرو براي ادامه اهللا متعال آن

ست،  ي آسایش جسمی که مایه گذشته از این ،فعالیت قرار داده است. لذا خواب
کند که پس از مردن، از  باشد و به ما یادآوري می یادآور زندگیِ پس از مرگ نیز می

 شویم. حاضر می و زنده در برابر اهللاقبر خویش برانگیخته شده، حی 
دانید که ایمان به  می افزاید. و این، بر ایمانِ ما نسبت به برانگیخته شدن می

ایمان نداشته باشد که  سانانبرانگیخته شدن پس از مرگ، اهمیت فراوانی دارد و اگر 
معنا  بیعمل کردن براي او بیند،  ي اعمالش را می گردد و نتیجه روزي برانگیخته می

بینیم که اهللا  رو فراوان می دهد؛ از این خواهد بود و دیگر، هیچ عمل نیکی انجام نمی
مان به خویش ذکر فرموده است و آیات فراوانی از متعال ایمان به آخرت را در کنار ای
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خواب  این دست، وجود دارد. لذا شایسته است که هر یک از ما وقتی به رخت
ْحيَاا�َّ«د: رود، این دعا را بگوی می

َ
ُموُت َو أ

َ
شود،  گاه که بیدار می ؛ و آن» بِاْسِمَك أ

َماَ�نَا و�يله النُُّشورُ «بگوید: 
َ
ْحيَانَا بْعَد َما أ

َ
ي أ

َّ
ِ اذَل  .»احلَْمُد �َّ

*** 



 و  بندي به آن استحباب پايهاي ذکر و  باب: فضیلت حلقه -247
 بدون عذر  نهی از جدا شدن از آن

 فرماید: میاهللا متعال 
ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  َوَ�  ۥۖ َههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
 ]٢٨: الكهف[     ﴾ُهمۡ َ�نۡ  َناكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ 
خوانند، در حالی که خودت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را می  

 جویند؛ و دیدگانت را از آنان برنگردان.رضاي او را می

 

يب هر�رةَ  -١٤٥٥
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
وَن يف : «قال: ق

ُ
 َمالئَِ�ًة َ�ُطوف

َ
إنَّ هللاِ َ�َعاىل

ُروَن اهللاَ 
ُ
 يَْذك

ً
ْوَما

َ
ِر، فإذا وََجُدوا ق

ْ
ك َتِمُسوَن أْهَل اذلِّ

ْ
ُرِق يَل  الطُّ

َ
وا إىِل مُّ

ُ
، َ�َناَدْوا: َهل

ُهْم َر�ُُّهمْ َحاَجتُِ�ْم، 
ُ
يَْسأل

َ
ْ�َيا، ف َماءِ ادلُّ  السَّ

َ
ْجنَِحتِِهم إىِل

َ
وَ�ُهْم بِأ م -َ�َيُحفُّ

َ
: َما يقوُل -َوُهَو أْعل

ُدونََك، َ�َيُقوُل: َهْل  َ�َْمُدونََك، و�َُمجِّ ونََك، َو ُ وَن: �َُسبُِّحونََك، و�ُ�ربِّ
ُ
اَل: َ�ُقول

َ
ِعَبادي؟ ق

ْوِ� ؟ فيقولوَن: ال واهللاِ مَ 
َ
ْو َرأْوَك اَكنُوا َرأ

َ
وَن: ل

ُ
اَل: يُقول

َ
ْو َرأْو�؟! ق

َ
ْيَف ل

َ
ْوَك. فيقوُل: ك

َ
ا َرأ

اَل: 
َ
يُقوُل: فماذا �َْسألوَن؟ ق

َ
. ف

ً
َك �َْسبِيحا

َ
رَثَ ل

ْ
َك َ�ْمِجيداً، وأ�

َ
َشدَّ ل

َ
َك ِعَباَدةً، وَأ

َ
َشدَّ ل

َ
أ

ْوه
َ
اَل: َ�ُقوُل: َوهل َرأ

َ
ونََك اجَلنََّة. ق

ُ
وَن: �َْسأل

ُ
ْوَها. يُقول

َ
وَن: ال واهللاِ يَا َربِّ َما َرأ

ُ
اَل: َ�ُقول

َ
ا؟ ق

َها 
َ
، وأشدَّ ل

ً
ْيَها ِحْرصا

َ
ُهْم َرأْوَها اَكنُوا أَشدَّ َعل ْو ��َّ

َ
وَن: ل

ُ
اَل: َ�ُقول

َ
ْو َرأْوَها؟ ق

َ
كيَف ل

َ
اَل: يقول: ف

َ
ق

اَل: �َ 
َ
ِممَّ َ�َتَعوَُّذوَن؟ ق

َ
اَل: ف

َ
َبًة. ق

ْ
، وأْ�َظَم �ِيَها رَ�

ً
با

َ
اَل: َطل

َ
وَن: َ�َتَعوَُّذوَن ِمَن انلَّارِ؛ ق

ُ
ُقول

وَن: 
ُ
اَل: َ�ُقول

َ
ْو َرأْوَها؟! ق

َ
ْيَف ل

َ
وَن: ال واهللاِ َما َرأْوَها. فيقوُل: ك

ُ
اَل: َ�ُقول

َ
فيقوُل: َوَهْل َرأْوَها؟ ق

 
ُ
أ
َ
اَل: َ�َيُقوُل: ف

َ
ًة. ق

َ
َها َ�َاف

َ
ْو َرأْوَها اكنوا أَشدَّ ِمْنَها فَِراراً، وأَشدَّ ل

َ
ُهم، ل

َ
ْد َ�َفْرُت ل

َ
 ق

ِّ
ْشِهُدُ�ْم ��

َساُء 
َ
اَل: ُهُم اجُلل

َ
َما َجاَء حِلَاَجٍة، ق يَْس ِمْنُهْم، إ�َّ

َ
الٌَن ل

ُ
ٌك ِمَن الَمالَئَِ�ِة: �ِيهم ف

َ
اَل: َ�ُقوُل َمل

َ
ق

 )1([متفق علیه] ».ال �َْشىَق بِِهْم َجلِيُسُهمْ 
يب هر�رةَ 

َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  و� رواية ملسلٍم عن أ

َ
ُضالً «ق

ُ
إن هللاِ َمالَئَِ�ًة َسيَّاَرةً ف

 
ً
َعُدوا َمَعُهْم، وََحفَّ َ�ْعُضُهْم َ�ْعضا

َ
ٌر، �

ْ
 �ِيِه ِذك

ً
إَذا وََجُدوا َ�ْلِسا

َ
ِر، ف

ْ
ك يَتََتبُُّعوَن َ�َالَِس اذلِّ
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ْ�َيا، فإَذا ماءِ ادلُّ ُؤوا َما بَيَْنُهْم َوَ�ْ�َ السَّ
َ
  بِأْجنَِحتِِهْم َحىتَّ َ�ْمل

َ
وا َعرَُجوا َوَصعُدوا إىِل

ُ
َ�َفرَّق

ُهْم اهللاُ 
ُ
ل
َ
يَْسأ

َ
َماءِ، ف مُ  -السَّ

َ
وَن: ِجْئَنا ِمنْ -َوُهَو أْعل

ُ
َك  : ِمْن أْ�َن ِجْئُتْم؟ َ�َيُقول

َ
ِعْنِد ِعباٍد ل

اَل يف األْرِض 
َ
ونََك. ق

ُ
ونََك، َوَ�َْمُدونََك، َو�َْسأل

ُ
ل
ِّ
ونََك، َو�َُهل ُ : َوَماذا : �َُسبُِّحونََك، و�ُ�ربِّ

وِ�؟
ُ
ونََك َجنََّتَك  �َْسأل

ُ
ْو قالوا : �َْسأل

َ
اَل: فكْيَف ل

َ
. ق ْي َربِّ

َ
ْوا َجنَّيِت؟ قالوا: ال، أ

َ
اَل: َوَهْل َرأ

َ
. ق

ْوا َجنَّيت
َ
اَل: َوَهْل ؟! قالواَرأ

َ
. ق اَل: وِممَّ �َْسَتِجُ�وِ�؟ قالوا: ِمْن نَارَِك يَا َربِّ

َ
: و�ستج�ونَك. ق

ْوا نَارِي؟! قالواَرأْوا نَاري
َ
ْو َرأ

َ
ْيَف ل

َ
ك

َ
اَل: ف

َ
ْد َ�َفْرُت قُ يَ ؟ �َ : َو�َْسَتغِفُرونَك ؟ قالوا: ال، ق

َ
وُل: ق

اَل 
َ
ا اْسَتَجاُروا. ق وا، وَأَجْرُ�ُهْم ِممَّ

ُ
ْ�َطْيُتُهْم َما َسأل

َ
ُهْم، وَأ

َ
الٌن َ�ْبٌد : فيقولونل

ُ
: ربِّ فيهْم ف

َس َمَعُهمْ 
َ
َجل

َ
، ف اٌء إ�ََّما َمرَّ  ».: وهُل َ�َفْرُت، ُهُم الَقوُم ال �َْشىَق بِِهْم َجلِيُسُهمْ ُقوُل يَ . �َ َخطَّ

اهللا، فرشتگانی دارد که در «فرمود:  اهللا رسولگوید:  می ابوهریره ترجمه:
زنند و چون گروهی را ببینند که  ها گشت می جستجوي ذاکران و یادکنندگانش در راه

سوي چیزي که در  گویند: به زنند و می ا میدیگر را صد مشغولند، یک به یاد اهللا
هایشان  گاه ذکرکنندگان را تا آسمان دنیا زیر بال جستجوي آن بودید، بیایید. آن

پرسد: بندگانم چه  که آگاهیِ مطلق دارد، از فرشتگان می گیرند. سپس اهللا با این می
و تو را  کنند یدهند: پاکی و بزرگی تو را بیان م گویند؟ فرشتگان پاسخ می می
 دهند: خیر؛ پاسخ میاند؟  فرماید: آیا مرا دیده می اهللانمایند.  می تو تمجید ستایند می

 دیدند، چه فرماید: اگر مرا می می اهللاند.  که تو را ندیده گندسوبه خودت 
از   تو را بیشکردند و  می تعبادتتر  بیشدیدند،  گویند: اگر تو را می کردند؟ می می

فرماید: چه  می اهللاگاه  . آنگفتند تر تسبیح می اشتند و تو را بیشد این بزرگ می
اهللا متعال . کنند را درخواست میگویند: از تو بهشت  خواهند؟ فرشتگان می می
سوگند به  خیر؛! اپروردگاردهند:  فرشتگان پاسخ میاند؟  فرماید: آیا آن را دیده می

کردند؟ فرشتگان  میه دیدند، چ را میفرماید: اگر آن  اند. می آن را ندیدهخودت که 
تر به  بیش کردند و تري پیدا می ي بیش  دیدند، به آن عالقه گویند: اگر آن را می می

فرماید: از چه  می اهللادادند.  نشان می ي به آنتر بیشرغبت رفتند و  دنبال آن می
پاسخ اند؟  دیده فرماید: آیا آن را می اهللا. دوزخگویند: از  خواهند؟ می چیزي پناه می

فرماید:  میاهللا متعال . اند دهند: پروردگارا! خیر؛ به خودت سوگند که آن را ندیده می
از آن دیدند،  می گویند: اگر آن را میفرشتگان کردند؟  ه میدیدند، چ آن را می اگر

فرماید: شما گواه  می اهللا تري از آن داشتند. بیش ترسِکردند و  دوري می تر بیش



 الصالحین شرح ریاض   518

که در میان  کس فالنگوید:  که من آنان را بخشیدم. یکی از فرشتگان میباشید 
 جا آمده است. اهللا متعال ها نیست؛ بلکه براي کاري به آن هاست، جزو آن آن
بدبخت  نصیب نیست و) نیز (بینشینشان  ها کسانی هستند که هم فرماید: آن می

 ».شود نمی
اهللا «فرمود:  گوید: پیامبر می و در روایتی از مسلم آمده است که ابوهریره

در جستجوي ي اعمال، فرشتگانی دارد که  متعال افزون بر فرشتگان نگهبان و نویسنده
و با نشینند  زنند و چون مجلسِ ذکري را بیابند، با آنان می مجالس ذکر، گشت می

کنند و  میو آسمان دنیا را پر  آنان که میان گیرند تا آن هاي خود، آنان را در بر می بال
که  -روند و اهللا شوند، فرشتگان به آسمان، باال می گاه که اهل مجلس پراکنده می آن

دهند:  آیید؟ فرشتگان پاسخ می پرسد: از کجا می از آنان می -خود، آگاهی مطلق دارد
کردند و  اي از بندگانت در زمین که تو را به پاکی و بزرگی یاد می از نزد عده

فرماید:  نمودند. می گفتند و به تو عرض نیاز می مد و ستایش تو را میو ح إالاهللا الإله
کنند.  گویند: از تو بهشتت را درخواست می خواهند؟ فرشتگان می از من چه می

فرماید: اگر  دهند: پروردگارا! خیر. می اند؟ پاسخ می فرماید: آیا بهشت مرا دیده می
جویند. اهللا  گویند: و از تو پناه می کردند؟ فرشتگان می دیدند، چه می بهشت مرا می

دهند:  جویند؟ فرشتگان پاسخ می فرماید: از چه چیزي به من پناه می متعال می
گویند:  اند؟ فرشتگان در پاسخ می فرماید: آیا دوزخ مرا دیده پروردگارا! از دوزخت. می

د: از تو گوین کردند؟ می دیدند، چه می فرماید: پس اگر دوزخم را می می خیر. اهللا
ها را  ي آن آمرزیدم و خواسته رافرماید: من، آنان  خواهند. اهللا متعال می آمرزش می

برآورده ساختم و آنان را از چیزي که پناه خواستند، پناه دادم. فرشتگان عرض 
هاست که از کنارشان عبور  نیز در میان آن گنهکاري  کنند: پروردگارا! فالن بنده می
ها کسانی هستند که  فرماید: او را نیز آمرزیدم؛ این شست. میبا آنان ن کرد و می
 ».شود نصیب و) بدبخت نمی نشینشان نیز (بی هم

 شرح
هاي ذکر گشوده است؛ منظور از  در کتابش، بابی پیرامون فضیلت حلقه /مؤلف

ي کریمه را  باشد. وي، سپس این آیه می هاي ذکر، جمع شدن براي یاد اهللا حلقه
 فرماید: که اهللا متعال میآورده است 



 519   بندي به آن و نهی از ... هاي ذکر و استحباب پاي باب: فضیلت حلقه

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  َوَ�  ۥۖ َههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
 ]٢٨: الكهف[      ﴾ُهمۡ َ�نۡ  َناكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ 
ه خوانند، در حالی کخودت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را می  

 جویند؛ و دیدگانت را از آنان برنگردان.رضاي او را می

دستور داده است که خودش را با این  اهللا متعال در این آیه، به پیامبر
بزرگواران، شکیبا بدارد؛ یعنی با چنین کسانی بنشیند؛ زیرا کسانی که چنین 

ِ  َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ ﴿نشینانِ او هستند:  هایی دارند، بهترین هم ویژگی ؛ ﴾َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱب
شاءاهللا که حضور در نماز صبح و  ان». خوانند ردگارشان را میصبح و شام پرو«یعنی: 

در حالی که : « ﴾ۥَههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ ﴿باشد.  هاي خجسته می عصر، جزو همین گردهمایی
ان دهد که قصدش هاست و نشان می آن گر اخالص این، بیان». جویند ا میرضاي او ر

که  ها تعریف شود یا این از این جمع شدن و دعا و عبادت، این نیست که از آن
گزاري هستند و چه همه  هاي عبادت ها چه آدم ي آنان بگویند که این دیگران درباره

خواهند؛ بلکه خواهانِ رضایت و  ها را نمی یک از این کنند! این افراد، هیچ عبادت می
اطر دنیا از چنین کسانی چشم برنگردان و آنان را هستند؛ پس به خ خشنودي اهللا

نشینی با ایشان در میان باشد، ایرادي  تر از هم ترك مکن؛ البته اگر مصلحتی بزرگ
خاطر دنیا  ها را ترك نمایی؛ مهم، این است که به خاطر آن مصلحت، این ندارد که به

 فرماید: ي این آیه می ترکشان نگویی. اهللا متعال در ادامه
�ۡ  َمنۡ  تُِطعۡ  َ� وَ ﴿

َ
َبعَ ٱوَ  رِنَاذِكۡ  َعن ۥَبهُ قَلۡ  َناَفلۡ أ َّ�  ٰ مۡ  َوَ�نَ  هُ َهَوٮ

َ
   ﴾٢٨ افُُرطٗ  ۥُرهُ أ

 ] ٢٨: الكهف[ 
ي نفس خویش ایم و او از خواستهو از کسی پیروي مکن که دلش را از یادمان غافل نموده 

 کاري بوده است. روي و تبهپیروي نموده و کارش، زیاده

در غفلت است و او از  از آدم غافلی که قلبش از ذکر و یاد اهللا یعنی:
سان دنیا و آخرتش را تباه  کند، و بدین ها و امیال نفسانی خویش پیروي می خواسته

 گرداند، پیروي مکن. می
گر فضیلت جمع شدن براي ذکر و دعاست و نیز فضیلت  ي کریمه، بیان این آیه

باشد؛ لذا  که مدار همه چیز بر محور اخالص می دهد رساند و نشان می اخالص را می
 ها و مسایل اخروي را فداي مسایل دنیوي کند. شایسته نیست که انسان عبادت
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آورده که در صحیح بخاري و صحیح مسلم آمده  حدیثی از ابوهریره /مؤلف
اهللا، فرشتگانی دارد که در جستجوي ذاکران و «است؛ حدیثی بدین مضمون که: 

ها را  آن اند و اهللا فرشتگان، جزو جهان غیب». زنند ها گشت می دگانش در راهیادکنن
سر  ها به خوردن و آشامیدن نیاز ندارند و در جهان غیب به است؛ آناز نور آفریده 

دهد؛  بیند؛ البته گاه اهللا متعال آنان را به مردم نشان می ها را نمی برند و انسان آن می
ش مردي که لباس بسیار سفیدي پوشیده بود و موهاي پوشدر  که جبرئیل چنان

و یارانش نشسته بودند؛ آثار سفر  بسیار سیاهی داشت، وارد مجلسی شد که پیامبر
نشست و  شناخت. نزد پیامبر ، او را نمی#یک از اصحاب بر او نمایان نبود و هیچ

که  این. خالصه پاسخش را داد هایی پرسید که پیامبر سؤال #در حضور صحابه
دهد؛ اما اصل بر این است که جهان فرشتگان، عالَم غیب  گاه چنین مواردي روي می
روند؛  ي خشم پروردگار است، نمی اند و به جاهایی که مایه است. فرشتگان، همه نیک

کسانی با خود سگ یا چنین با  اي که در آن، مجسمه و تصویر باشد؛ هم مانند خانه
 .شوند زنگ دارند، همراه نمی

زنی  اهللا متعال برخی از این فرشتگان را مأموریت داده است که در زمین به گشت
 و چون گروهی را ببینند که به یاد اهللا«هاي ذکر بروند.  بپردازند و به میان حلقه

سوي چیزي که در جستجوي آن  گویند: به زنند و می دیگر را صدا می مشغولند، یک
گیرند. سپس اهللا  هایشان می ان را تا آسمان دنیا زیر بالگاه ذکرکنندگ بودید، بیایید. آن

گویند؟ فرشتگان  پرسد: بندگانم چه می که آگاهیِ مطلق دارد، از فرشتگان می با این
ستایند و تمجیدت  کنند و تو را می دهند: پاکی و بزرگی تو را بیان می پاسخ می

دهند: خیر؛ به خودت سوگند که  اند؟ پاسخ می فرماید: آیا مرا دیده نمایند. اهللا می می
گویند: اگر تو را  کردند؟ می دیدند، چه می فرماید: اگر مرا می می اند. اهللا تو را ندیده

داشتند و تو را  از این بزرگ می  کردند و تو را بیش تر عبادتت می دیدند، بیش می
 :گویند ان میخواهند؟ فرشتگ چه می فرماید: می گاه اهللا گفتند. آن تر تسبیح می بیش

اند؟ فرشتگان  فرماید: آیا آن را دیده کنند. اهللا متعال می از تو بهشت را درخواست می
روست  از همین». اند دهند: پروردگارا! خیر؛ سوگند به خودت که آن را ندیده پاسخ می

ْت، َوال «فرماید:  می که اهللا
َ
احِلَِ� َما ال َ�ْ�ٌ َرأ ْعَدْدُت ِلِعبَاِدي الصَّ

َ
ُذٌن َسِمَعْت، َوال أ

ُ
أ
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ِب �رََشٍ 
ْ
هایی (در بهشت) فراهم  براي بندگان نیکم، نعمت«یعنی:  )1(.»َخَطَر ىلَعَ قَل

ام که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی، خطور  کرده
خواهند؟  از چه چیزي پناه می«پرسد:  از فرشتگان می اهللاسپس  ».نکرده است

دهند:  اند؟ پاسخ می فرماید: آیا آن را دیده می ویند: از دوزخ. اهللاگ فرشتگان می
فرماید: اگر آن را  اند. اهللا متعال می پروردگارا! خیر؛ به خودت سوگند که آن را ندیده

تر دوري  دیدند، از آن بیش می گویند: اگر آن را کردند؟ فرشتگان می دیدند، چه می می
فرماید: شما گواه باشید که من آنان  می داشتند. اهللا تري از آن کردند و ترسِ بیش می

شخص سزاوار ورود به  کسی را ببخشد، آن روشن است که وقتی اهللا». را بخشیدم
یکی از «ي این حدیث آمده است:  گردد. در ادامه بهشت و نجات از دوزخ می

براي کاري ها نیست؛ بلکه  هاست، جزو آن کس که در میان آن گوید: فالن فرشتگان می
نشینشان نیز  ها کسانی هستند که هم فرماید: آن جا آمده است. اهللا متعال می به آن

 ».شود نصیب نیست و) بدبخت نمی (بی
دهد که  رساند و نشان می این حدیث، فضیلت مجالس صالحان و نیکوکاران را می

ان وي نشین نشین نیک، رحمت خود را شامل حال هم بسا اهللا متعال به سبب هم چه
گونه که  نشینان فرد نیکوکار، همانند خودش نباشند؛ زیرا همان گرداند؛ اگرچه هم می

شخصی را که براي کاري به میان نیکوکاران آمده در این حدیث آمده است: اهللا متعال 
نصیب نیست و)  نشینشان نیز (بی ها کسانی هستند که هم آن«بود، آمرزید و فرمود: 

و نیز براي قرائت قرآن  راین جمع شدن براي ذکر و یاد اهللابناب ».شود بدبخت نمی
کند.  و تسبیح و تحمید و تهلیل، مستحب است و هرکس براي خودش ذکر و دعا می

تر گفتم، اجتماع مسلمانان براي نماز صبح و عصر نیز جزو همین  گونه که پیش همان
تسبیح، تکبیر، تهلیل،  باشد؛ زیرا نماز شامل هاي خجسته می ها و گردهمایی اجتماع

ها گماشته  ثابت است که فرشتگانی که بر انسان قرائت قرآن و دعاست و از پیامبر
 شوند. جا و جمع می اند، در نماز صبح و عصر، یک شده

*** 

 .نقل از ابوهریره به 2824) و صحیح مسلم، ش: 7498، 4780، 4779، 3244صحیح بخاري، ش: ( )1(
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يب سعيدٍ  -١٤٥٦
َ
اَل رسوُل اهللا $وعنه وعن أ

َ
ُروَن اهللاَ : «قاال: ق

ُ
وٌم يَذك

َ
-ال َ�ْقُعُد ق

-  ُْته  َحفَّ
َّ
َرُهُم اُهللا �ِيَمْن إِال

َ
ِكيَنُة؛ َوَذك ْيِهْم السَّ

َ
ْت َعل

َ
ُم الَمالئَِ�ُة وَغِشيَْتُهُم الرَّمْحَُة َونََزل

 )1([روایت مسلم] ».ِعْنَدهُ 
هر گروهی که «فرمود:  اهللا گویند: رسول می $ابوهریره و ابوسعید ترجمه:

شوند و رحمت،  جمع میفرشتگان پیرامون آنان کنند،  را یاد می نشینند و اهللا می
ها را در جمع  گردد و اهللا آن پوشاند و بر آنان سکون و آرامش نازل می میها را  آن

 ».کند کسانی که نزد او هستند، یاد می

يب واقٍد احلارث بن عوٍف  -١٤٥٧
َ
بَيَْنَما ُهَو َجالٌِس يف  أنَّ رسوَل اهللا وعن أ

َبَل 
ْ
 أ�

ْ
 رُسوِل اهللاِ الَمْسِجِد، وانلَّاُس َمَعُه، إذ

َ
َناِن إىِل

ْ
َبَل ا�

ْ
ُة َ�َفٍر، فأ�

َ
الث

َ
َوَذَهَب واِحٌد؛  ث

َفا ىلَعَ رسوِل اهللا
َ
َو�

َ
ا اآلخُر ف َس �ِيَها، وَأمَّ

َ
َجل

َ
َقِة ف

ْ
رْجًة يف احَلل

ُ
ى ف

َ
رَأ

َ
ا أَحُدُهما ف . فأمَّ

 َرسُ 
َ
َرغ

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
. ف

ً
ا اثلَّالُث فأْدبََر ذاِهبا َفُهْم، وأمَّ

ْ
َس َخل

َ
َجل

َ
اَل:  وُل اهللاف

َ
ْخرِبُُ�ْم َعِن «ق

ُ
أال أ

اْسَتْحَی 
َ
ا اآلَخُر فاْسَتْحَی ف ِْه. وَأمَّ  اهللاِ فآَواهُ اُهللا إيِلَ

َ
أَوى إىِل

َ
َحُدُهْم ف

َ
ا أ مَّ

َ
ِة: أ

َ
اُهللا  انلََّفِر اثلَّالَث

ْعَرَض اُهللا َ�ْنهُ 
َ
أ
َ
أْعَرَض، ف

َ
 )2([متفق علیه] ».ِمْنُه، وأّما اآلَخُر، ف

در مسجد با مردم  اهللا گوید: باري رسول می وواقد، حارث بن عوفاب ترجمه:
آمدند و  اهللا سوي مجلس رسول نشسته بود که در این میان سه نفر آمدند؛ دو نفر به

ماندند و دیگري، رفت. یکی از آن دو نفر، در میان مجلس جایی خالی یافت و 
فر پشت کرد و رفت. ن ت سر آنان نشست و سومینجا نشست؛ و دیگري، پش همان

آیا شما را از «فراغت یافت، فرمود:  -از پند و اندرز یارانش -هنگامی که اهللا رسول
و صادقانه به این مجلس  -به اهللا پناه آورد ها حال این سه نفر آگاه نسازم؟ یکی از آن

و اهللا نیز به او پناه داد (و نشستن در این مجلس را برایش میسر ساخت)؛ و  -آمد
ري، (از ایجاد مزاحمت) شرم کرد و اهللا نیز از او حیا کرد (و او را بخشید). و دیگ

گرداند (و توفیقش نداد که با این   او روياز سومین نفر از اهللا روي گرداند و اهللا نیز 
 ».نیکوکار بنشیند) گروه

 .2700صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2176؛ و صحیح مسلم، ش: 66صحیح بخاري، ش:  )2(
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 شرح
نشینند و  هر گروهی که می«فرمود:  که پیامبر در حدیث نخست آمده است

ها را  شوند و رحمت، آن کنند، فرشتگان پیرامون آنان جمع می ا یاد میر اهللا
ها را در جمع کسانی که  گردد و اهللا آن پوشاند و بر آنان سکون و آرامش نازل می می

باشد؛  می گر فضیلت جمع شدن براي یاد اهللا این، بیان». کند نزد او هستند، یاد می
با هم ذکر بگویند؛ بلکه این حدیث، مطلق  صدا و ست الزم نیست که همه یک گفتنی

باشد و از سلف صالح ثابت نیست که مانند برخی از طُرُق صوفیه به صورت  می
 صدا ذکر بگویند. گروهی و یک

آیند،  گرد هم می در این حدیث آمده است: بر کسانی که براي ذکر و یاد اهللا
یا خشوع و انابت آن به   یشود؛ سکینه، همان سکون و آرامش قلب نازل می "سکینه"

؛ یعنی: رحمت االهی »پوشاند ها را می رحمت، این«چنین  باشد. هم می سوي اهللا
سان بیش از هر زمانی به رحمت پروردگار،  گیرد و بدین آنان را از هر سو در برمی

ها را  ؛ زیرا کردارِ این»شوند فرشتگان پیرامون آنان جمع می«گردند.  نزدیک می
کنند.  گردند و آنان را احاطه می و براي تکریم ایشان، پیرامونشان جمع می پسندند می

؛ یعنی: اهللا متعال، ذاکران »کند ها را در جمع کسانی که نزد او هستند، یاد می و اهللا آن«
و یادکنندگان خویش را در ملکوت اعلی و در میان فرشتگان واالمقامش یاد 

َوَمْن َذَكَرِ� ىِف َمألٍ َذَكْرتُُه ىِف «ه در آن آمده بود: تر نیز حدیثی گذشت ک فرماید. پیش می
و هرکس مرا در جمعی یاد نماید، او را در جمعی بهتر از «یعنی:  )1(؛»َمألٍ َخْ�ٍ ِمنُْهمْ 

 ».کنم آنان یاد می
در مسجد  اهللا باري رسولآورده، آمده است که  /در دومین حدیثی که نووي

 اهللا سوي مجلس رسول این میان سه نفر آمدند؛ دو نفر بهبا مردم نشسته بود که در 
آمدند و ماندند و دیگري، رفت. یکی از آن دو نفر، در میان مجلس جایی خالی یافت 

آمد که مزاحم دیگران  . گویاجا نشست؛ و دیگري، پشت سر آنان نشست و همان
پیوست و رفت. به این جمع نسومین نفر  شود یا جا را بر آنان تنگ بگرداند؛ اما

آیا شما را از «فراغت یافت، فرمود:  -از پند و اندرز یارانش -هنگامی که اهللا رسول

 .8137صحیح الجامع، ش:  ؛صحیح است )1(
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و صادقانه به این مجلس  -به اهللا پناه آورد ها حال این سه نفر آگاه نسازم؟ یکی از آن
و اهللا نیز به او پناه داد (و نشستن در این مجلس را برایش میسر ساخت)؛ و  -آمد

از ایجاد مزاحمت) شرم کرد و اهللا نیز از او حیا کرد (و او را بخشید). و دیگري، (
گرداند (و توفیقش نداد که با این   سومین نفر از اهللا روي گرداند و اهللا نیز از او روي

 ».گروه نیکوکار بنشیند)
و حیاي  شود؛ اما شرم ثابت می از این حدیث، صفت شرم و حیا براي اهللا

ست که  هایش نیست؛ بلکه حیاي کاملی شرم و حیاي آفریده پروردگار، مانند
یعنی:  )1(؛»َحِيٌّ َكِر�مٌ  اهللاإِنَّ «فرموده است:  که پیامبر باشد؛ چنان می ي اهللا شایسته

 فرماید: اهللا متعال می». اهللا متعال، باحیا و کریم است«
ُ ٱوَ ﴿    ]٥٣:  زاباألح[             ﴾قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ۦَتۡ�ِ �َسۡ  َ�  �َّ

 و اهللا از بیان حقیقت شرم ندارد.

فت صشود؛ اما این صفت، مانند  لذا اهللا متعال به این صفت، وصف می
 فرماید: هایش نیست؛ زیرا اهللا متعال در قرآن کریم می آفریده
ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿ ِميعُ ٱ َوُهوَ  ءٞ   ]١١: الشور[              ﴾١١ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 چیزي همانند او نیست؛ و او، شنواي بیناست. هیچ 

بنابراین هرگاه صفتی از صفات اهللا متعال در لفظ، همانند صفتی از صفات 
مخلوقات بود، باید بدانید که این صفات مشترك لفظی، از نظر معنا یکی نیستند؛ زیرا 

صریح  لذا وقتی بنا بر آیات». هیچ چیزي همانند اهللا نیست و او، شنواي داناست«
شود که اهللا متعال بر عرش استقرار دارد، این، بدین معنا نیست که قرار  قرآن گفته می

گرفتن اهللا متعال بر عرش همانند قرار گرفتن یک انسان بر روي یک مرکب یا سواري 
ها نیز بیان فرموده  ي انسان را دربارهیا همین ویژگی همین واژه اهللا متعال باشد؛ زیرا 

 فرماید: ه میجا ک است؛ آن
  ]١٣: الزخرف[                ﴾هِ َعلَيۡ  ُتمۡ َتَو�ۡ سۡ ٱ إَِذا﴿
 گیرید... ها قرار می شوید و روي آن ها سوار می گاه که بر مرکب ... آن 

 ).1768، 1757صحیح الجامع، ش: ( صحیح است؛ )1(
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که اهللا متعال  لذا اشتراك لفظی، به معناي همانندي و شباهت نیست؛ چنان
 فرماید: می

  ]٦٤: دة املائ[  ﴾ُسوَطَتانِ َمبۡ  يََداهُ  بَۡل ﴿
 بلکه دو دست اهللا باز و گشوده است. 

لذا نباید چنین پنداشت که دو دست پروردگار، همانند دستان ماست؛ زیرا هیچ 
ي صفات االهی، منحصر به خود اوست و ما،  چیزي همانند اهللا متعال نیست و همه

انیم، در د گونه که اهللا متعال را در ذاتش و نیز در عبادت، یکتا و یگانه می همان

ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿صفاتش نیز به وحدانیت او اعتقاد داریم:  ِميعُ ٱ وَُهوَ  ءٞ  : ﴾ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 ».هیچ چیزي همانند او نیست و او، شنواي داناست«

*** 

يب سعيٍد اخلدري -١٤٥٨
َ
اَل: َخَرَج معاو�ةُ  وعن أ

َ
َقٍة يف الَمْسِجِد، َ�َقاَل:  ق

ْ
ىلَعَ َحل

 
َ
َسَنا َما أْجل

َ
 ذاك؟ قالوا: َما أْجل

َّ
َسُ�ْم إِال

َ
اَل: آهللاِ َما أْجل

َ
ُر اَهللا. ق

ُ
ْسَنا نَْذك

َ
َسُ�ْم؟ قالوا: َجل
ْم 

َ
 ل

ِّ
اَل: أما إ�

َ
 َذاَك، ق

َّ
ُ�مْ إِال

َ
يِت ِمْن َرسوِل اهللاْسَتْحلِْفُ�ْم ُ�ْهَمًة ل

َ
 ، َوَما اَكَن أَحٌد بَِمْ�ِل

: إ  ِم�ِّ
ً
لَّ َ�ْنُه َحديثا

َ
ق
َ
َقٍة ِمْن أْصَحابِِه َ�َقاَل:  نَّ رُسوَل اهللاأ

ْ
َسُ�ْم؟«َخَرَج ىلَعَ َحل

َ
» َما أْجل

َْمُدهُ ىلَعَ َما َهَدانَا لإلْسالَمِ  ُر اهللا َو�َ
ُ
ْسَنا نَْذك

َ
اَل:  ،قالوا: َجل

َ
ْيَنا. ق

َ
آهللاِ َما «َوَمنَّ بِِه َعل

َسُ�ْم إِال َذاَك؟
َ
ِ » أْجل َسَنا إ

َ
 قالوا: واهللاِ َما أْجل

َّ
اَل:  ال

َ
ْم أْسَتْحلِْفُ�ْم ُ�ْهَمًة «َذاَك. ق

َ
 ل

ِّ
أَما إ�

ِ� أنَّ اهللا ُ�َباِ� بُِ�ُم الَمالَئَِ�ةَ  أْخرَبَ
َ
ُ�ْم، ولِكنَُّه أتَاِ� ِجربِ�ُل ف

َ
 )1([روایت مسلم] ».ل

به نزد گروهی که در مسجد گرد  گوید: معاویه می ابوسعید خدري ترجمه:
ایم،  جا نشانده است؟ گفتند: نشسته چه چیزي شما را اینآمده بودند، رفت و گفت: 

فرمود: شما را به اهللا سوگند که فقط همین امر موجب  کنیم. معاویه اهللا را یاد می
جا  جا بنشینید؟ پاسخ دادند: هیچ چیزي جز همین امر، ما را این شده است که این

دادم؛ و در میان اصحاب سوگند ن شما را از روي بدبینی ،ننشانده است. فرمود: من
تر از من، از آن بزرگوار حدیث روایت کرده باشد؛  کسی نیست که کم اهللا رسول

چه «به میان گروهی از یارانش رفت که گرد آمده بودند و فرمود:  اهللا باري رسول

 .2701صحیح مسلم، ش:  )1(
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کنیم و او را  ایم و اهللا را یاد می گفتند: نشسته» چیزي موجب نشستن شما شده است؟
شما را به اهللا «سوي اسالم رهنمون شد و بر ما منت نهاد. فرمود:  که ما را بهستاییم  می

فقط همین پاسخ دادند: » سوگند که فقط همین امر موجب نشستن شما شده است؟
من، شما را از روي بدبینی سوگند ندادم؛ «امر موجب نشستن ما شده است. فرمود: 

در نزد فرشتگان به شما مباهات اهللا  ) نزدم آمد و به من خبر داد کهبلکه جبرئیل(
 ».کند می

 شرح
 گر فضیلت جمع شدن براي ذکر و یاد اهللا ست که بیان این، یکی از احادیثی

به نزد  گوید: معاویه می ابوسعید خدريباشد؛ حدیثی بدین مضمون که  می
ه جا نشاند گروهی که در مسجد گرد آمده بودند، رفت و گفت: چه چیزي شما را این

سوگندشان داد که آیا فقط همین امر  کنیم. معاویه است؟ گفتند: اهللا را یاد می
فرمود:  ها نیز سوگند یاد کردند. سپس معاویه ها شده است؟ آن موجب نشستن آن

به میان گروهی از  اهللا من، شما را از روي بدبینی سوگند ندادم؛ بلکه باري رسول
اهللا در نزد «آمده بودند و به آنان فرمود:  گرد یارانش رفت که براي ذکر اهللا

فرماید: به بندگانم بنگرید که براي یاد من  ؛ مثالً می»کند فرشتگان به شما مباهات می
هایی  تر بیان شد، چنین اجتماعات و گردهمایی گونه که پیش اند. البته همان گرد آمده

گونه که در این  که آنصدا ذکر بگویند؛ بل ي حاضران، یک بدین معنا نیست که همه
هاي االهی از قبیل نعمت اسالم، امنیت  حدیث تصریح شده، شایسته است که نعمت

هاي االهی جزو  درستی و امثال آن را یادآوري کنند؛ زیرا یادآوري نعمت و نعمت تن
گر فضیلت جمع شدن  باشد. در هر حال، این حدیث بیان می ذکر و یاد پروردگار

رو سلف صالح عادت داشتند که چون  ست؛ از این هاي االهی براي یادآوري نعمت
گفتند: لَختی با هم بنشینیم و تجدید ایمان  دیدند، به او می برادر مسلمان خود را می

 یاد آوریم تا بر ایمانمان افزوده شود. هاي االهی را بر خودمان به کنیم؛ یعنی نعمت
*** 
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 فرماید: تعال میاهللا م
�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿ ِ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  رِ هۡ �َۡ ٱ َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تََ�ُّٗ�  ِسَك َ�فۡ  ِ�  رَّ  َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

 ]٢٠٥: األعراف[         ﴾٢٠٥ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تَُ�ن َوَ� 
ري و بیم و بدون بلند و پروردگارت را (با تدبر و) در (ژرفاي) وجودت، بامداد و شامگاه با زا  

 کردن صدا یاد کن و از غافالن مباش.

است که به » اصیل«ي  ، جمع کلمه ﴾َصالِ �ٱ﴿ ي اند: واژه شناسان گفته زبان
 شود. ي میان عصر و مغرب گفته می فاصله

 فرماید: اهللا متعال می
مۡ ٱ ُطلُوعِ  َل َ�بۡ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  وََسّبِحۡ ﴿   ]١٣٠: طه[   ﴾اُغُرو�ِهَ  َل َوَ�بۡ  ِس لشَّ
 و پیش از طلوع خورشید و قبل از غروبش، پروردگارت را به پاکی حمد و ستایش کن. 

 فرماید: و می
ِ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  وََسّبِحۡ ﴿ ٰ بۡ ۡ�ِ ٱوَ  َعِ�ِّ لۡ ٱب  ]٥٥: غافر[  ﴾٥٥ رِ َ�
 و صبح و شام به سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز.  

ي زوال آفتاب تا غروبِ خورشید گفته  به فاصله، »«اند:  شناسان گفته زبان

 شود. می
 فرماید: اهللا متعال می

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
ِ  �ِيَها ۥَ�ُ  �َُسّبِحُ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َوُ�ذۡ  َ�عَ تُرۡ  أ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

ٞ تَِ�ٰ  ِهيِهمۡ تُلۡ  �َّ  رَِجالٞ  ٣٦ َصالِ �ٱوَ  ِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن عٌ َ�يۡ  َوَ�  َرة   ]٣٧  ،٣٦:  النور[    ﴾�َّ
ها،  هایی(ست) که اهللا اجازه داده ارج داده شوند و نامش در آن (این چراغ و نورش) در خانه 

 دارد. بامداد و شامگاه یاد گردد. مردانی که تجارت و داد و ستد، آنان را از یاد اهللا باز نمی

 فرماید: و می
رۡ  إِنَّا﴿ ِ  نَ ّبِحۡ �ُسَ  ۥَمَعهُ  َباَل �ِۡ ٱ نَاَسخَّ    ]١٨:  ص[            ﴾١٨ اقِ ۡ�َ ۡ�ِ ٱوَ  َعِ�ِّ لۡ ٱب

 گفتند. آوا و رامش کردیم که شبانگاه و هنگام برآمدن آفتاب تسبیح می ها را هم ما کوه
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که منظورش، فضیلت ذکر » باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه«گوید:  می /مؤلف

داي شب است. بامداد از طلوع فجر شروع در ابتدا و پایان روز یا در آغاز روز و ابت
شود و تا باال آمدن خورشید در چاشتگاه ادامه دارد؛ شامگاه نیز از نماز عصر آغاز  می
یابد. لذا منظور از اذکار صبح و  گردد و هنگام نماز عشاء یا نزدیک به آن، پایان می می

کارِ شب، شود. و منظور از اذ ست که در این دو وقت گفته می شام، اذکاري
خوانیم.  که آن را در شب می »الكرىس ةآي«گوییم؛ مانند  ست که در شب می اذکاري

باره ذکر کرده است؛ از آن جمله، این آیه که اهللا  چند آیه در این /سپس مؤلف
 فرماید: متعال می

�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿ ِ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  رِ هۡ �َۡ ٱ َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تََ�ُّٗ�  ِسَك َ�فۡ  ِ�  رَّ  َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب
 ]٢٠٥: األعراف[      ﴾٢٠٥ فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تَُ�ن َوَ� 

و پروردگارت را (با تدبر و) در (ژرفاي) وجودت، بامداد و شامگاه با زاري و بیم و بدون بلند 
 کردن صدا یاد کن و از غافالن مباش.

�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿ پروردگارت را در تنهایی و در بدین معناست که  ، ﴾ِسَك َ�فۡ  ِ�  رَّ

با و  با زاري و بیم و امید به اهللا«، یعنی:  ﴾وَِخيَفةٗ  تََ�ُّٗ� ﴿ژرفاي وجودت یاد کن؛ 

که دعایت  یعنی با ترس از او یا با ترس از این ﴾وَِخيَفةٗ ﴿».اظهار نیازمندي به او
 فرماید: پذیرفته نشود؛ زیرا اهللا متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  تُونَ يُؤۡ  �َّ ْ  َما قُلُوُ�ُهمۡ  َءاتَوا �َُّهمۡ  وَِجلَةٌ  وَّ
َ
   ﴾٦٠ ِجُعونَ َ�ٰ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  �

 ]٦٠:  املؤمنون[ 
سوي  که به هایشان از این دهند و با این حال دل چه باید بدهند، می و آنان که آن  

 گردند، هراسان است. پروردگارشان بازمی

تنها از رفته نشود؛ چراکه اهللا متعال ترسند که مبادا از آنان پذی زیرا از این می
 فرماید: گونه که می پذیرد؛ همان پرهیزگاران می

ُ ٱ َ�َتَقبَُّل  إِ�ََّما﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  ]٢٧: دة املائ[                                              ﴾٢٧ ُمتَِّق�َ ل
 پذیرد. اهللا، تنها از پرهیزگاران، می  
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�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿خوانیم:  است، می آورده /در آیه اي که مؤلف  تََ�ُّٗ�  ِسَك َ�فۡ  ِ�  رَّ
و پروردگارت را در ژرفاي وجودت با بیم و «یعنی:  ﴾لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  رِ هۡ �َۡ ٱ َوُدونَ  وَِخيَفةٗ 

:  ﴾فِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  تَُ�ن َوَ� ﴿فرماید:  در ادامه می». امید و بدون بلند کردن صدا یاد کن
باره ذکر کرده است که  آیات دیگري نیز در این /مؤلف ».باشغافالن م  و از«

 ها در شرح و توضیح احادیث خواهد آمد. شاءاهللا تفسیر آن ان
*** 

يب هر�رةَ  -١٤٥٩
َ
اَل رسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
اَل ِحْ�َ يُْصبُِح وَحَ� ُ�ْميِس: : «ق

َ
َمْن ق

 
َ
ٍة، ل اَل ُسْبَحاَن اهللاِ َوحِبَْمِدهِ، ِمَئَة َمرَّ

َ
 أَحٌد ق

َّ
ا َجاَء بِِه، إِال َضَل ِممَّ

ْ
َحٌد يَْوَم الِقَياَمِة بِأف

َ
ْم يَأِت أ

ْو َزادَ 
َ
اَل أ

َ
 )1([روایت مسلم] ».ِمْثَل َما ق

هرکس صبحگاه و شامگاه صد «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
؛ با خود نداردملی بهتر از او کس ع ، روز قیامت هیچُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ بار بگوید: 

 ».بیش از او این ذکر را گفته باشدهمانند او یا مگر کسی که 

 انلَّيِبِّ  -١٤٦٠
َ

اَل: َجاَء رجٌل إىِل
َ
ِقْيُت ِمْن َ�ْقَرٍب  وعنه ق

َ
َ�َقاَل: يَا رسوَل اهللا َما ل

اَل: 
َ
َ�ْتِ� ابَلارَِحَة! ق َ َت ِحْ�َ أْمَسْيَت: أعُ «دلَ

ْ
ل
ُ
ْو ق

َ
اِت ِمْن رَشِّ َما أَما ل وُذ بَِ�لَِماِت اهللاِ اتلَّامَّ

ْم ترَُضَّك
َ
َق، ل

َ
 )2([روایت مسلم] ».َخل

خدا! از  آمد و گفت: اي رسول گوید: مردي نزد پیامبر می ابوهریره ترجمه:
اگر شامگاهان «فرمود:  عقربی که دیشب مرا نیش زد، چه همه درد کشیدم! پیامبر

اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق أُعوُذ بَِ�ِلمَ گفتی:  می  ».رساند ، آسیبی به تو نمیاِت اِهللا اتلَّامَّ

 بَِك أْصَبْحَنا، َو�َِك أْمَسيَْنا، ا�َّ«�نَّه اَكَن يقوُل إَِذا أْصَبَح:  وََ�ْنُه َعِن انلَّيِبِّ  -١٤٦١
َْك النُُّشورُ  َْيا، َو�َِك َ�ُموُت، َو�يلَ اَل: »َو�َِك �َ

َ
َْيا، ا�َّ«؛ و�ذا أمىَس، ق  بَِك أْمَسيَْنا، و�َِك �َ

 .2692صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2709صحیح مسلم، ش:  )2(
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ََك النُُّشورُ  [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است:  ».َو�َِك َ�ُموُت، َو�يلْ
 )1(باشد.] حدیثی حسن می

 بَِك ا�َّ«گفت:  بامدادان این دعا را می گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
َْك النُُّشورُ أْصبَْحنَا، َو�َِك أْمَسيْنَا، َو�ِ 

َ
ْيَا، َو�َِك َ�ُموُت، َو�يل

َ
فرمود:  و شامگاهان می »َك �

ََك النُُّشورُ ا�َّ« ْيَا، َو�َِك َ�ُموُت، َو�يلْ
َ

 .» بَِك أْمَسيْنَا، و�َِك �
 شرح

این سه حدیث را در باب اذکار صبح و شام آورده است؛ حدیث  /نووي
ُسبَْحاَن اهللا بامدادان، صد بار بگوید:  نخست به فضیلت این ذکر اشاره دارد که انسان

، و شامگاهان نیز این ذکر را صد بار بگوید؛ در این صورت روز قیامت، َوحِبَْمِدهِ 
تر در  کس عملی بهتر از این عمل ندارد؛ مگر کسی که این ذکر را صد بار یا بیش هیچ

چه  را از هر آن حقیقت اهللا، در ُسبَْحاَن اهللا َوحِبَْمِدهِ صبح و شام گفته باشد. با گفتنِ 
ستاییم؛  دانیم و او را با صفات کمالش می ي جاللش نیست، پاك و منزه می که شایسته

. لذا شایسته است که هر صبح و نیز هر شام، این ذکر را َوحِبَْمِدهِ گوییم:  جا که می آن
 بیان فرموده است، دست یابیم. ر بگوییم تا به فضیلتی که پیامبرصد با

أُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا «دیگر دعاها یا اذکار صبح و شام، گفتنِ این دعاست که: از 
اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق  هاي اوست  ي آفریده ؛ این، پناه آوردن به اهللا متعال از شرّ همه»اتلَّامَّ

چه هر صبح و شام، این دعا را سه بار بگوییم، هیچ زیان و آسیبی به ما  و چنان
خدا! از عقربی که دیشب  آمد و گفت: اي رسول مردي نزد پیامبرچه  نانرسد. چ نمی

أُعوُذ گفتی:  اگر شامگاهان می«فرمود:  مرا نیش زد، چه همه درد کشیدم! پیامبر
اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق   ».رساند ، آسیبی به تو نمیبَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ

 بَِك أْصبَْحنَا، َو�َِك ا�َّ «که بگوییم:  یکی از اذکار و دعاهاي صبحگاهی، این است
َْك النُُّشورُ 

َ
ْيَا، َو�َِك َ�ُموُت، َو�يل

َ
 ا�َّ «گوییم:  که در شامگاه می چنان ؛ هم»أْمَسيْنَا، َو�َِك �

ََك النُُّشورُ 
ْ

ْيَا، َو�َِك َ�ُموُت، َو�يل
َ

 .»بَِك أْمَسيْنَا، و�َِك �

 .4236ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )1(
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دسته از بندگان  بند باشیم تا در شمارِ آن پس شایسته است که بر این اذکار پاي
 کنند. االهی قرار گیریم که پروردگارشان را فراوان یاد می

اِت «ناگفته نماند که منظور از  یا کلمات کامل اهللا، کالمِ تکوینیِ  »لَكَِماِت اِهللا اتلَّامَّ
آي؛  ست که به آن بگوید: پدید اوست که چون پیدایش چیزي را اراده کند، فقط کافی

 آید. پس پدید می
*** 

يقِ  -١٤٦٢ دِّ بَا ب�ٍر الصِّ
َ
ُهنَّ إَِذا  وََ�ْنُه: أنَّ أ

ُ
ول

ُ
اَل: يَا رسول اهللا ُمْرِ� بَِ�لَِماٍت أق

َ
ق

اَل: 
َ
ْل: «أْصَبْحُت و�ذا أْمَسْيُت، ق

ُ
َهاَدةِ؛ َربَّ ا�َّق َماواِت واألْرِض اَعلَِم الَغْيِب والشَّ اِطَر السَّ

َ
 ف

ءٍ  ْشَهُد أْن ال  لُكِّ يَشْ
َ
ُه، أ

َ
ْيَطاِن  �َوَملِيك ِّ َ�ْفيِس َورَشِّ الشَّ  أنَْت، أُعوُذ بَِك ِمْن رشَّ

َّ
إِال

كِهِ  اَل: »َورِشْ
َ
َها إَِذا أْصَبْحَت، و�َذا أْمَسْيَت، و�َذا أَخْذَت َمْضَجَعَك «؛ ق

ْ
ل
ُ
[روایت ابوداود  ».ق

 )1(و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]
خدا! کلماتی  عرض کرد: اي رسول گوید: ابوبکر صدیق می ابوهریره ترجمه:

َماواِت ا�َّبگو: «فرمود:  به من یاد بده که صبح و شام بگویم. پیامبر  َفاِطَر السَّ
ْشَهُد أْن ال 

َ
ٍء َوَمِليَكُه، أ َهاَدِة؛ رَبَّ لُكِّ يَشْ   �واألرِْض اَعلَِم الَغيِْب والشَّ

َّ
أنَْت، أُعوُذ بَِك إِال

ِكهِ  يَْطاِن َورِشْ ِّ َ�ْفيِس َورَشِّ الشَّ این را صبحگاهان و شامگاهان «و سپس افزود: ». ِمْن رشَّ
 ».روي، بگو خواب می گاه که به رخت و آن

 شرح
شود؛ ذکر یا دعایی که  ست که در صبح و شام گفته می این، یکی دیگر از اذکاري

 که پیامبر به این بزرگوار آموزش داد؛ چنان یقبه درخواست ابوبکر صد پیامبر
 ا�َّ «فرمود: هر صبح و شام و پیش از خواب، این دعا را بگو:  به ابوبکر صدیق

ْشَهُد أْن ال 
َ
ٍء َوَمِليَكُه، أ َهاَدِة؛ رَبَّ لُكِّ يَشْ َماواِت واألرِْض اَعلَِم الَغيِْب والشَّ   �فَاِطَر السَّ

َّ
إِال

ِكهِ  أنَْت، أُعوذُ  يَْطاِن َورِشْ ِّ َ�ْفيِس َورَشِّ الشَّ ي  یا اهللا! اي آفریننده«؛ یعنی: »بَِك ِمْن رشَّ
 »زمین! و ها آسمان

 .4235ش:  /ود، از آلبانی؛ و صحیح أبی دا4402صحیح الجامع، ش:  )1(
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ها و  ي قبلی، آسمان یعنی آفریننده، یا ذاتی که بدون هیچ الگو و نمونه »فَاِطر«
َهاَدةِ «پدید آورده است.  ها را ي آفریده و همهزمین  اي دانايِ «؛ یعنی: »اَعلَِم الَغيِْب والشَّ

پنهان است؛  اناند و از دیدگانش ست که آفریدگان ندیده غیب، جهانی» نهان و آشکار!
ٍء َوَمِليَكهُ «داند.  اما اهللا متعال گذشته، حال و آینده را می اي پروردگار و : «»رَبَّ لُكِّ يَشْ

اشاره شده » لکما«و » رب«هاي  جا به تفاوت مفاهیمِ واژه این ».اي مالک همه چیز!
ست که همه چیز را پدید آورده است و مالک، یعنی ذاتی که در  است؛ رب، ذاتی

ْشَهُد أْن ال «کند.  هایش هرگونه که بخواهد، تصرف می آفریده
َ
 أنَْت  �أ

َّ
؛ یعنی با »إِال

هیچ چیز و  دهم که معبود راستینی جز تو وجود ندارد و قلب و زبانم گواهی می
چه جز اهللا پرستش شود، معبود  نآهر  سزاوار پرستش نیست و کس جز اهللا هیچ

ِّ َ�ْفيِس «باشد.  می ي اهللا ست و عبادت، ویژه باطلی از شرّ نفس : «»أُعوُذ بَِك ِمْن رشَّ
گونه که در قرآن کریم  ؛ زیرا نفس انسان، شرارت دارد؛ همان»آورم خود به تو پناه می

 خوانیم: می
﴿ ٓ بَّرِئُ  َوَما

ُ
� َ�فۡ  � ۢ  َس �َّفۡ ٱ إِنَّ  ِ�ٓ اَرةُ مَّ

َ
�َ  ِ وٓ ٱب �  رَِحمَ  َما إِ�َّ  ءِ لسُّ ٓ  َ�ُفورٞ  َرّ�ِ  إِنَّ  َرّ�ِ

 ]٥٢: يوسف[  ﴾٥٣ رَِّحيمٞ 
راستی نفس انسان، پیوسته به کارهاي بد و ناپسند فرمان  کنم. به و من، خودم را تبرئه نمی  

 که پروردگارم رحم نماید. دهد، مگر آن می

ره ما را به کارهاي امتعال ما را از شرّ نفس ما حفظ نکند، نفس ام لذا اگر اهللا
بینیم؛ ولی اگر اهللا متعال، ما را  خواند و از این جهت، آسیب می زشت و ناپسند فرا می

شویم.  از شرّ نفس محافظت بفرماید، به سوي کارهاي نیک و پسندیده رهنمون می
ِكهِ « يَْطاِن َورِشْ ِ�هِ «ظی دیگر، و در لف »َورَشِّ الشَّ ک«آمده است؛  »َورَشَ تورِ به  »رَشَ

کنند؛ شیطان نیز  شود که با آن پرندگان را شکار می دامی گفته میگیري یا  ماهی
افکنی و امثالِ آن را  ها، شهوت و شبهه اندازد و براي فریفتن آن ها را به دام می انسان

ي این  ادامهبریم.  پناه می به اهللا گیرد. لذا از شیطان و دامِ او کار می عنوان دام به به
 «دعا که در این کتاب نیامده، از این قرار است: 

َ
ُه إىل وأْن أْ�رَتَِف ىلَعَ َ�ْفيِس ُسوءاً، أْو أُجرَّ

که به  یا از این -و مرتکب گناه شوم -که به خودم بد کنم از این«؛ یعنی: »ُمْسِلمٍ 
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دستور داد که این  به ابوبکر صدیق رپیامب». آورم مسلمانی بد کنم، به تو پناه می
 ذکر را صبح و شام و نیز پیش از خواب بگوید.

*** 

اَل: اَكَن نيَِبُّ اهللا وعن ابن مسعودٍ  -١٤٦٣
َ
اَل:  ق

َ
ْمىَس ق

َ
ُك «إَِذا أ

ْ
ْمَسيَْنا وأْمىَس الُمل

َ
أ

ُ  �هللاِ، واحَلْمُد هللاِ، ال 
َ

اَل ال»إِال اُهللا وَْحَدهُ ال رَش�َك هل
َ
: ؛ ق اَل �ِيِهنَّ

َ
َراهُ ق

َ
ُك «راوي: أ

ْ
ُ الُمل

َ
هل

ِة وََخْ�َ َما َ�ْعَدَها، وَأ
َ
ْيل

َّ
َك َخْ�َ َما يِف هِذهِ الل

ُ
ديٌر، َربِّ أْسأل

َ
ٍء ق ُ احَلْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

َ
ُعوُذ َوهل

 ِ ِة َورَشِّ َما َ�ْعَدَها، َربِّ أُعوُذ ب
َ
ْيل

َّ
َسِل، َوُسوءِ الِكرَبِ، َربِّ بَِك ِمْن رَشِّ َما يِف هِذهِ الل

َ
َك ِمَن الك

: »أُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاٍب يِف انلَّارِ، َوَعَذاٍب يف الَقرْبِ 
ً
اَل َذلَِك أيضا

َ
أْصَبْحَنا «، َو�َذا أْصَبَح ق

ُك هللاِ 
ْ
 )1([روایت مسلم] ».وأْصَبَح الُمل
ْمسَ «گفت:  شامگاهان می گوید: پیامبر خدا می مسعود ابن ترجمه:

َ
يْنَا وأْمىَس أ

ُك ِهللا، واحلَْمُد ِهللا، ال 
ْ
ُ  �الُمل

َ
گوید: به گمانم  ؛ راوي می»إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَش�َك هل

ٍء «گفت که:  در این دعا، این را هم می پیامبر ُ احلَْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ ُك َوهلَ
ْ
ُ الُمل هلَ

لَّيْلَِة وََخْ�َ َما َ�ْعَدَها، َوأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما يِف هِذهِ اللَّيْلَِة قَديٌر، رَبِّ أْسألَُك َخْ�َ َما يِف هِذهِ ال
، رَبِّ أُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاٍب يِف انلَّاِر،  َورَشِّ َما َ�ْعَدَها، رَبِّ أُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسِل، وَُسوِء الِكرَبِ

فرمود:  ت، با این تفاوت که میگف و صبحگان نیز این دعا را می »وََعَذاٍب يف الَقرْبِ 
ُك هللاِ «

ْ
 .»أْصبَْحنَا وأْصَبَح الُمل

 شرح
 این حدیث، بیان گر یکی دیگر از اذکار صبح و شام است؛ ابن مسعود

ُك ِهللا، واحلَْمُد ِهللا، ال «گفت:  شامگاهان می گوید: پیامبر می
ْ
ْمَسيْنَا وأْمىَس الُمل

َ
إِال  �أ

 ُ
َ

 تر مفاهیم این عبارات بیان شد. . پیش»اُهللا وَْحَدُه ال رَش�َك هل
کرد. و اما  هاي گوناگون یاد می ها و عبارت را فراوان و به روش اهللا ،پیامبر

ٍء َقديٌر، رَبِّ أْسألَُك َخْ�َ َما يِف هِذهِ «ي این دعا:  ادامه ُ احلَْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
هل

ا َ�ْعَدَها، َوأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما يِف هِذهِ اللَّيْلَِة َورَشِّ َما َ�ْعَدَها، رَبِّ أُعوُذ بَِك اللَّيْلَِة وََخْ�َ مَ 
رَبِّ أُعوُذ بَِك ِمْن «آمده است.  »وَُسوِء الِكرْبِ « ؛ و در روایتی»ِمَن الَكَسِل، وَُسوِء الِكرَبِ 
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گفت، با این  صبحگان نیز این دعا را می . پیامبر»َعَذاٍب يِف انلَّاِر، وََعَذاٍب يف الَقرْبِ 
ُك هللاِ «فرمود:  تفاوت که می

ْ
تر با اذکار صبح و  . براي آشناییِ بیش»أْصبَْحنَا وأْصبََح الُمل

 /از مؤلف همین کتاب، یعنی امام نووي »االذاكر«کنم که به کتاب  شام، پیشنهاد می
هایی که  بکتایا به دیگر  /القیم ، اثر ابن»الوابل الصيب من اللكم الطيب«یا به کتاب: 

 اند، مراجعه کنید. علما در این زمینه نوشته
*** 

اَل يل َرسوُل اهللا  -بَِضمِّ اخلاءِ الُمْعَجَمةِ  -وََ�ْن عبِد اهللا بن ُخَبْيٍب  -١٤٦٤
َ
اَل: ق

َ
: ق

»:
ْ
رَأ

ْ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿اق َحدٌ  �َّ

َ
الَث َمرَّاٍت تَْ�فيَك ، والُمَعوَِّذَ�ْ�ِ ِحْ�َ ُ�ْميِس وَِحَ� تُ ﴾أ

َ
ْصبُح، ث

ءٍ  [روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي این حدیث را حسن صحیح دانسته  ».ِمْن لُكِّ يَشْ
 )1(است.]

هر صبح و شام «به من فرمود:  اهللا گوید: رسول می عبداهللا بن ُخبیب ترجمه:

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
را سه بار بخوان  ]"ناس"و  "فلق"ي  ها [یعنی سوره و معوذتین ﴾أ

 ».کند که تو را از همه چیز کفایت می

 شرح
گوید:  می خُبیبي اذکار صبح و شام است؛ عبداهللا بن  این حدیث نیز درباره

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿هر صبح و شام«به من فرمود:  اهللا رسول َحدٌ  �َّ
َ
ُعوذُ  قُۡل  ﴿، ﴾أ

َ
 بَِرّبِ  أ

ُعوذُ  قُۡل ﴿و ﴾َفلَقِ لۡ ٱ
َ
را سه بار بخوان که تو را از همه چیز کفایت  ﴾اِس �َّ ٱ بَِرّبِ  أ

خواندن آن در هر صبح و شام، اي که در این حدیث به  نخستین سوره ».کند می

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿یا همان » اخالص«ي  شده است، سوره قتشوی َحدٌ  �َّ
َ
باشد. اهللا متعال  می  ﴾أ

هرچه اهللا که  ت؛ چنانطور ناب و ویژه به خود اختصاص داده اس این سوره را به
متعال در این سوره بیان فرموده، به ذات اقدسش تعلق دارد و در آن چیزي از احکام 

طور ناب و ویژه  طهارت و نماز و سایر مسایل به میان نیاورده است؛ لذا تمام سوره به

 .4241ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )1(
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شود؛  باشد و اخالصِ انسان با قرائت این سوره، کامل می می ي توحید اهللا درباره
ي خود را ناب و خالص  ین سوره، هم خود ناب و خالص است و هم خوانندهپس ا

بیان فرموده است که این سوره با  رهاند. پیامبر گرداند و او را از شرك می می
ست: گاه پاداش یک عمل با پاداش یک عمل  کند؛ گفتنی سوم قرآن برابري می یک

تر از آن باشد. مانند این  وچکاش ک دهنده کند؛ هرچند اجزاي تشکیل دیگر برابري می

ٍء قَِديرٌ  �ال «عبارت:  ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل که  »إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ

را از  ست که چهار نفر از فرزندان اسماعیل را بگوید، مانند کسی هرکس ده بار آن
که گفتن این عبارت برابر با آزاد کردن چهار  رغم این هب )1(».قید بردگی آزاد کرده است

اي بر گردنِ کسی باشد، [مثالً  است، اما اگر آزاد کردن برده برده از نسل اسماعیل
آید؛  شمار نمی ي گناهش به اشتباه کشته است]، گفتنِ این عبارت کفاره مؤمنی را به

ي اخالص، در  . بنابراین سورهزیرا برابري در ثواب، به معناي برابري در اجزا نیست
را سه بار در نماز  رو اگر کسی آن سوم قرآن است، نه در اجزا؛ از این ثواب، معادلِ یک
 را نخواند، نمازش درست نیست.» فاتحه«ي  بخواند، اما سوره

ُعوذُ  قُۡل ﴿هاي  سوره
َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿و  ﴾َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
 زمانی بر پیامبر ﴾�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

نامِ لبید بن اعصم، آن بزرگوار را سحر و جادو کرد؛  نازل شد که یک یهوديِ پلید به
خواند و  دو سوره را بر پیامبر این دو سوره را فرو فرستاد و جبرئیل لذا اهللا

َما «فرموده است:  سحر و جادو را از پیامبرش دور کرد. پیامبر ترتیب اهللا بدین
نظیر ندارند. لذا  یعنی: این دو سوره، براي پناه جستن به اهللا )2(؛»ِلِهَماِمبِثْ  ذٌ وِّ عَ تعوَّذ ُمتَـ 

 بریم. پناه می با خواندن این دو سوره به اهللا
ُعوذُ  قُۡل ﴿

َ
   ]٢  ،١: الفلق[                  ﴾٢ َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن ١ َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

 چه آفریده است. آناز شرّ ؛ برم دم پناه مى بگو: به پروردگار سپیده

نقل از  به 6404. [و نیز روایت بخاري، ش: نقل از ابوایوب انصاري به 2693صحیح مسلم، ش:  )1(
 . (مترجم)]$مسعود ابوایوب انصاري و ابن

 .7949صحیح الجامع، ش:  صحیح است؛ )2(
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دم اطالق  ، یعنی سپیده زدن و شکافتن؛ به عبارت دیگر: هم به سپیده»فَلَق«
 شود و هم به شکاف دانه و هسته. هر دو تعبیر در قرآن کریم آمده است؛ اهللا می
 فرماید: می

 ]٩٦: األنعام[                   ﴾َباحِ ۡص ۡ�ِ ٱ فَالِقُ ﴿
 است. دم ي سپیده (اهللا) شکافنده  

 فرماید: و می
َ ٱ إِنَّ ﴿  ] ٩٥: األنعام[                 ﴾�ََّوىٰ ٱوَ  ّبِ �َۡ ٱ فَالِقُ  �َّ
 شکافد.اهللا، دانه و هسته را می 

خلق کرده است،  هایی که اهللا ي آفریده ؛ یعنی: از شّر همه ﴾َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن﴿
 خوانیم: ي این سوره می برم؛ در ادامه به او پناه می

 ]  ٣: الفلق[    ﴾٣ َوقََب  إَِذا َ�ِسقٍ  َ�ِّ  َوِمن﴿
 برم). دم پناه می یدهپگاه که همه جا را فرا گیرد (به پروردگارِ س ... و از شر شب تاریک، آن

رسد و همه جا را فرا  گاه که شب فرا می ، یعنی: شب تاریک. آن ﴾َ�ِسقٍ ﴿
رو از شرّ شبِ تاریک  وند؛ از اینش گیرد، درندگان و گزندگان در زمین پراکنده می می

 بریم. به اهللا پناه می
ٰ ٱ َ�ِّ  َوِمن﴿    ]٤: الفلق[                 ﴾٤ ُعَقدِ لۡ ٱ ِ�  تِ َ�ٰ �َّ�َّ

 دمند. ها می ... و از شرّ زنان جادوگري که در گره

ٰ ٱ﴿ شود و  ، یعنی: نفوسِ جادوگر؛ و این، هم شاملِ مردان جادوگر می ﴾تِ َ�ٰ �َّ�َّ
شامل زنان جادوگر؛ اما از آن جهت به زنانِ جادوگر تصریح فرمود که جادوگري هم 

ان با انواع که جادوگر تر است؛ چنان در میان زنان، بیش[و گرایش به جادو و جنبر] 
هایی که  کنند و در گره طلسم و افسون و با کمک گرفتن از شیاطین، سحر و جادو می

 دمند. بندند، می بدین منظور می
   ]٥: الفلق[                 ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َ�ِّ  ِمنوَ ﴿

 ورزد. گاه که حسادت می و از شر هر حسودي، آن
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ورزد و دوست  جا سخن از زخم چشم است؛ یعنی کسی که حسادت می این
 ندارد که به کسی خیر و نیکی برسد.

شب، گونه که  تناسب جالبی میان این آیات وجود دارد؛ به عبارت دیگر: همان
باشد. از  طور زخم چشم نیز نهان و پوشیده می فروغ است، سحر و همین تاریک و کم

 خورد. رو تناسب زیبایی میان این آیات این سوره به چشم می این

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ست که با آن به اهللا متعال پناه  هایی نیز یکی از سوره ﴾�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

 بریم: می

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
  ]٢  ،١: الناس[  ﴾٢ �َّاِس ٱ َملِكِ  ١ �َّاِس ٱ ّبِ بِرَ  أ

او، پروردگار و  ».برم؛ به فرمانرواي مطلق مردم بگو به پروردگار مردم پناه می: « 
ست که هیچ چیز جلودارِ او نیست و قوانینش  اي فرمانرواي قدرتمند و چیره

ٰ ﴿تغییرناپذیر است. ، ؛ اهللا»برم پناه می به معبود راستین مردم«: ﴾٣ �َّاِس ٱ هِ إَِ�
 شود و معبود برحقی جز او وجود ندارد.  حق پرستش می ست که به معبودي راستینی

ۡ ٱ َ�ِّ  ِمن﴿ ِيٱ ٤ نَّاِس �َۡ ٱ َواِس وَسۡ ل   ]٥  ،٤: الناس[ ﴾٥ �َّاِس ٱ ُصُدورِ  ِ�  وُِس يُوَسۡ  �َّ
یاد نماید، دیگر گرفته که (چون انسان، اهللا را  گر و کمین از شرّ (شیطانِ) وسوسه: «

هاي مردم  از شرّ) او که در دلهم  کند؛ ( نشینی می توان وسوسه ندارد و) عقب
هاي فراوانی در  شیطان وسوسه ».برم) اندازد (به پروردگار مردم پناه می وسوسه می

رفت در  رغم این همه پیش ویژه در این دوران که انسان به اندازد؛ به قلب انسان می
ست؛ دنیا،  اسمِ بامسمایی» دنیا«راستی که  برد. به سر می سابقه به بی بیپریشانی و اضطرا

یعنی پست و ناچیز؛ اصال امکان ندارد که دنیا از هر جهت کامل و به میلِ انسان 
اي  سابقه ها و امکانات، فراوان شده و انسان به آسایش مادي بی باشد؛ امروزه نعمت

هاي روانی نیز افزایش یافته  خاطري و بیماري ها، پریشان دست یافته است؛ اما وسوسه
قدر ارزش ندارد که به آن بچسبیم.  است. لذا باید توجه داشته باشیم که دنیا آن

ْن ُ�ْفتََح َعلَيُْ�م  اهللاوَ «فرموده است:  پیامبر
َ
ْخىش أ

َ
ْخىَش َعلَيُْ�م، َولكّ� أ

َ
ما الفْقَر أ

ْ�يَا كما فُِتَحْت ىلَعَ َمْن اَكَن �َ  بْلَُ�م، َ�تَنَافَُسوَها َكَما َ�نَافَُسوَها، َ�تَْهِلَكُ�ْم َكَما ادلُّ
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ْهلََكتُْهمْ 
َ
به اهللا سوگند، من براي شما از بابت فقر نگران نیستم؛ بلکه از «یعنی:  )1(.»أ

د و مانند گذشتگان که بر سر ي دنیا به روي شما گشوده شو ترسم که دروازه این می
گونه که  همانبپردازید و دنیا  دیگر یکا نیز به رقابت با با هم رقابت کردند، شم دنیا

دنیا را از  گاه که اهللا آن ».آنان را به هالکت کشاند، شما را نیز به هالکت برساند
ي دیگر، تیره و  گشاید، دنیا از سویی دیگر یا از چندین جنبه سو به روي انسان می یک

گهی زین به پشت و «اند که:  ب گفتهجا و خو چه بهرو  گردد؛ از این ناخوشایند می
 ».گهی پشت به زین

بریم؛ گاه  پناه می این سوره، از وسواس به اهللابنا بر رهنمود که  خالصه این
قرآن کریم و پیامبر ي  دربارهي اصول دین و ذات پروردگار و نیز  انسان درباره

اس دارند و به ي طهارت، وسو برخی از مردم در زمینهشود؛  ، دچار وسوسه میاکرم
اي را  روند کارِ پنج دقیقه گردند؛ براي وضو به دستشویی می بیماري وسواس دچار می

طور در نمازشان نیز وسواس دارند و تکبیر تحریم را  دهند! همین پنج ساعت طول می
توانند نماز بخوانند و  رسد که نمی جایی می کنند و حتی کار به بار تکرار می ده، بیست
ي  . برخی هم در تعامل با خانوادهانجامد ب وسواس، به ترك نماز میبدین ترتی

ها را از طریق غذا یا  کنند که همسرشان آن خویش وسواس دارند و حتی خیال می
خورند و به غذاي آماده یا غذاي  آب، سحر و جادو کرده است؛ لذا غذاي خانه را نمی

ردي، همسرش را با کنیه صدا کنند! شگفتا که دیده شده است که م بیرون عادت می
زده و گفته است: مادر فالن؛ و سپس این وسوسه در دلش افتاده که همسرش را 

ست و انواع گوناگونی دارد؛  اس، نوعی بیماريکه وسو طالق داده است! خالصه این
که  که پیامبر اکرم ست؛ چنان اي اما باید دانست که دفع وسوسه، کارِ بسیار ساده

کار دفع وسوسه را بیان نموده و فرموده است:  گفت، راه و پرمحتوا میسخنانی جامع 

هرگاه به این حد از وسوسه رسید، (از «یعنی:  )2(؛»فَإَذا بَلََغ ذلَِك فَليَْستَِعْذ بِا�ِّ ويلَنْتَهِ «

 . [مترجم]461ي  . ر.ك: حدیث شماره2961؛ و صحیح مسلم، ش: 3158ح بخاري، ش: صحی )1(
 .نقل از ابوهریره به 134)؛ و مسلم، ش: 3276صحیح بخاري، ش: ( )2(
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به عبارت دیگر: ». اش) به اهللا پناه ببرد و دیگر به آن ادامه ندهد شرّ شیطان و وسوسه

أعوذ باهللا ِمن الشيطان «ه نکند؛ فقط دو کلمه: به اهللا پناه ببرد و بگوید: به آن توج

؛ البته این را با صدق و اخالص بگوید و مطمئن باشد که هیچ پناهگاهی جز »الرجيم
وجود  ت به سوي اهللاشگزاهللا و هیچ راه گریزي از عذاب و آزمون االهی جز با

آید، هیچ توجه نکند؛ اگرچه این  دلش میاي که در  که به وسوسه ندارد. و دوم این
کلی از  شود و سپس وسوسه، به تدریج عادي می کار، در ابتدا کمی دشوار است؛ اما به

هیچ رهنمودي را خودسرانه و از پیشِ خود نگفته  اهللا رود؛ زیرا رسول میان می
 رود. یبیان فرمود، وسوسه از از میان م کاري که پیامبر اکرم . پس با دو راهاست

ُعوذُ  قُۡل ﴿ 
َ
؛  ]٣  ،١: الناس[ ﴾٣ �َّاِس ٱ هِ إَِ�ٰ  ٢ �َّاِس ٱ َملِكِ  ١ �َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

 ﴾�َّاِس ٱ بَِرّبِ ﴿ي توحید را در خود دارند:  گانه توان گفت که این سه آیه، انواع سه می
باشد؛ زیرا  ، توحید اسماء و صفات می﴾�َّاِس ٱ َملِكِ ﴿، توحید ربوبیت است؛ 

روا  ، فرمان ها و صفاتش ست که با تمام و کمالِ نام روایی رواي مطلق، فرمان انفرم

ٰ ﴿باشد. و   توحید الوهیت است. ﴾�َّاِس ٱ هِ إَِ�

ۡ ٱ َ�ِّ  ِمن﴿ ِيٱ ٤ نَّاِس �َۡ ٱ َواِس وَسۡ ل  نَّةِ �ِۡ ٱ ِمنَ  ٥ �َّاِس ٱ ُصُدورِ  ِ�  وُِس يُوَسۡ  �َّ
  ]٦  ،٤: الناس[   ﴾٦ �َّاِس ٱوَ 

آید،  شود که وقتی نامِ اهللا به میان می به کسی گفته می »َخنَّاِس «اند:  تهعلما گف 
گرفته نیز در آن  گر و کمین کند؛ شیطان وسوسه نشینی می گردد و عقب گیر می دل

نشینی  دهد و عقب را یاد نماید، توان وسوسه را از دست می هنگام که انسان اهللا

َذانِ «رو در حدیث آمده است:  کند. از این می
َ
ِغيالن َ�نَاُدوا بِاأل

ْ
لَْت ال یعنی:  )1(؛»ِإَذا َ�َغوَّ

شوند یا شما را ترس  هاي گوناگون و ترسناك نمایان می گاه که شیاطین به صورت آن
 که نام و یاد اهللا بگویید؛ زیرا شیاطین همین -اکبر یعنی اهللا -دارد، اذان و خیال برمی

 کنند. نی مینشی شوند و عقب را بشنوند، فراري می

 .1140ش:  /؛ و السلسلۀ الضعیفۀ، از عالمه آلبانی436ر.ك: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )1(
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ۡ ٱ َ�ِّ  ِمن﴿ ِيٱ ٤ نَّاِس �َۡ ٱ َواِس وَسۡ ل  نَّةِ �ِۡ ٱ ِمنَ  ٥ �َّاِس ٱ ُصُدورِ  ِ�  وُِس يُوَسۡ  �َّ
 ] ٦  ،٤: الناس[   ﴾٦ �َّاِس ٱوَ 
گرفته که (چون انسان، اهللا را یاد نماید،  گر و کمین از شرّ (شیطانِ) وسوسه«یعنی:  

هاي مردم  در دل) کسی که همان کند؛ (از شرّ ینشینی م دیگر توان وسوسه ندارد و) عقب
لذا گاه انسان از  .»برم) گر به اهللا پناه می ها(ي وسوسه ها و انسان از جناندازد؛  وسوسه می
شود و گاه از سوي  گر که همان شیاطین جنّی هستند، وسوسه می هاي وسوسه سوي جن

اند! گرچه که در  ان شدهراستی شیاطین در زمان ما، چه فراو شیاطین انسانی؛ و به
 فرماید: اند و تا روز قیامت هم خواهند بود. اهللا متعال می هاي گذشته نیز بوده دوران
ۡ ٱ ّمِنَ  �َعُدوّٗ  نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  َناَجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿  ]٣١: الفرقان[             ﴾رِِم�َ ُمجۡ ل
 دیم.سان براى هر پیامبرى دشمنانى از گنهکاران قرار دا و بدین  

روند و  که شیاطین به سراغشان می پیروان پیامبران نیز دشمنانی از شیاطین دارند؛ چنان
هاي دروغین،  ها و نیز مذاهب باطل و آیین کنند و پیدایش بدعت ها را وسوسه می آن

شود.  خرد پذیرفته می لوح و بی هاي ساده ي شیاطین است که از سوي آدم ي وسوسه نتیجه
هاي انسانی نیز به هوش باشید و مسایل ناروا  هاي شیطان بت به وسوسهچنین باید نس هم

 دهند، نپذیرید. و نادرستی را که در نظرتان درست و آراسته جلوه می
به خواندن این سه  ي پیامبر اکرم در هر حال شایسته است که انسان به فرموده

 بند باشد. سوره در هر صبح و شام، پاي
*** 

اَل رسوُل اهللا بَن عّفانَ وعن عثماَن  -١٤٦٥
َ
اَل: ق

َ
َما ِمْن َ�ْبٍد َ�ُقوُل يِف َصَباِح : «ق

َماءِ َوهُ  ٌء يف األْرِض َوال يف السَّ ِي ال يرَُضُّ َمَع اْسِمِه يَشْ
َّ

ٍة: � اهللاِ اذل
َ
ْل َو لُكِّ يَْوٍم َوَمَساءِ لُكِّ يلَ

ْم يَ 
َ
 ل

َّ
الَث َمرَّاٍت، إِال

َ
ِميُع الَعلِيُم، ث ءٌ السَّ این  ،[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي ».رُضَّهُ يَشْ

 )1(حدیث را حسن صحیح دانسته است.]

؛ و صحیح الترمذي، ش: 4244ش:  /ود، از آلبانی؛ صحیح أبی دا5745صحیح الجامع، ش:  )1(
2689. 
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اي که روزانه،  هر بنده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می عثمان بن عفان ترجمه:
ٌء يف األرِْض َوال يف السَّ صبح و شام سه بار بگوید:  ِي ال يرَُضُّ َمَع اْسِمِه يَشْ

َّ
َماِء � اِهللا اذل

ِميُع الَعِليمُ   ».رساند ، هیچ چیزي به او آسیب نمیوَُهَو السَّ
 شرح

در فضیلت اذکار صبح و شام، حدیثی بدین مضمون آورده است که  /مؤلف
اي که روزانه، صبح و شام سه  هر بنده«فرمود:  گوید: پیامبر می عثمان بن عفان

ِي ال يرَُضُّ َمعَ بار بگوید: 
َّ

ِميُع  � اِهللا اذل َماِء وَُهَو السَّ ٌء يف األرِْض َوال يف السَّ اْسِمِه يَشْ
عبارت بسیار آسان، فواید بزرگ و   این». رساند ، هیچ چیزي به او آسیب نمیالَعِليمُ 

ِميعُ «فراوانی دارد.  َماِء وَُهَو السَّ ٌء يف األرِْض َوال يف السَّ ِي ال يرَُضُّ َمَع اْسِمِه يَشْ
َّ

 � اِهللا اذل
اندازه  ها و زمین در دست اهللا متعال است و نامش بی رواییِ آسمان ؛ زیرا فرمان»الَعِليمُ 

باشد و چون بر چیزي برده شود، در آن چیز خیر و برکت  مبارك و خجسته می
رو سنت است که انسان، خوردن و آشامیدن را با نامِ اهللا متعال آغاز  خواهد بود؛ از این

در  »� اهللاِ «چنین گفتن  . هم»� اهللاِ «ن و نوشیدن بگوید: کند و در ابتداي خورد
بستري با همسرش را  جاها و موارد فراوانی از جمله: در هنگامی که انسان قصد هم

در ابتداي خوردن و  »� اهللا«ست: بنا بر قول راجح گفتنِ  دارد، مسنون است. گفتنی
به این کار فرمان داده و بیان نموده است که  باشد؛ زیرا پیامبر آشامیدن، واجب می

خاطر  شود. پس همواره به گوید، شریک می نمی »� اهللا«شیطان در خوراك کسی که 
ِي ال يرَُضُّ َمَع اْسِمِه «داشته باشید که هر روز، صبح و شام، سه بار بگویید: 

َّ
� اِهللا اذل

َماِء وَُهوَ  ٌء يف األرِْض َوال يف السَّ ِميُع الَعِليمُ  يَشْ  .»السَّ
ِميعُ «  ست. هاي االهی از نام »الَعِليمُ «و  »السَّ
ِميعُ «  دو معنا دارد: »السَّ

شنود. آري؛ اهللا  به معناي شنواست؛ یعنی: ذاتی که هر صدایی را می نخست:
ود و هیچ چیزي بر او پوشیده نیست. اهللا متعال شن ي صداها را می متعال، همه

 فرماید: می
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ُ ٱ َسِمعَ  قَدۡ ﴿ ِ ٱ إَِ�  َتِ�ٓ َو�َشۡ  ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدلَُك تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ َل قَوۡ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ  َمعُ �َسۡ  �َّ
 ۚٓ َ ٱ إِنَّ  َ�َاُوَرُ�َما َّ�  ۢ  ]  ١: املجادلة[    ﴾١ بَِص�ٌ  َسِميُع

کرد و به اهللا شکایت  ي شوهرش با تو گفتگو می راستی اهللا، سخن زنی را که درباره به
 گمان اهللا، شنواي بیناست. شنید. بی ود، شنید؛ و اهللا، گفتگویتان را مینم می

آمد و شکایت داشت که شوهرش  ماجرا از این قرار بود که زنی نزد پیامبر
کرده و گفته است که تو، براي من مانند مادرم هستی. چنین  "ظهار"نسبت به او 

آمد که البته سخن  شمار می بهطالقه، طالق بائن  سخنی در دوران جاهلیت، مانند سه
 فرماید: می گونه که اهللا اساسی بود؛ همان ناشایست و بی

ِينَ ٱ﴿ ٓ  ّمِن ِمنُ�م ِهُرونَ يَُ�ٰ  �َّ ا �ِِهم�َِّسا َ�ٰ  ُهنَّ  مَّ مَّ
ُ
َ�ٰ  إِنۡ  تِِهۡمۖ أ مَّ

ُ
ٰٓ ٱ إِ�َّ  ُتُهمۡ أ  يـِٔ �َّ

َ ٱ �نَّ  �ۚ َوُزورٗ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ّمِنَ  �ُمنَكرٗ  َ�َُقولُونَ  ��َُّهمۡ  َ�ُهمۚۡ َوَ�ۡ    ﴾٢ َ�ُفورٞ  َلَعُفوٌّ  �َّ
   ]٢: املجادلة[ 

گویند: تو، نسبت به من  کنند، (و می می» ظهار«آن دسته از شما که نسبت به همسرانشان 
ها، مادرانشان نیستند؛ مادرانشان تنها کسانی هستند  همانند مادرم هستی، بدانند که) آن زن

ي  شک اهللا، بخشنده گویند. و بی گمان آنان، دروغ و سخنی زشت می یاند. ب که آنها را زاده
 آمرزگار است.

 قَدۡ ﴿ متعال این آیه را نازل فرمود:آمد؛ لذا اهللا آن زن براي شکایت نزد پیامبر
ُ ٱ َسِمعَ   ي شوهرش راستی اهللا، سخن زنی را که درباره به«:   ﴾ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدلَُك تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ َل قَوۡ  �َّ

ست که  ي ذاتی گوید: حمد و ستایش ویژه می &. عایشه»کرد، شنید با تو گفتگو می
گیرد؛ به اهللا سوگند که هنگام گفتگوي آن زن با  ي صداها را دربرمی اش همه شنوایی

شدم؛ اما اهللا متعال از  ، من در اتاق بودم و برخی از سخنانش را متوجه نمیپیامبر
 )1(ا شنید.فراز هفت آسمان، سخن آن زن ر

 شنود: آن را می آري؛ هرچند صدایت پایین و کوتاه باشد، اهللا
 

) 7/175؛ و اإلرواء (1678این اثر را در صحیح ابن ماجه، ش:  /عالمه آلبانی صحیح است؛ )1(
 صحیح دانسته است.
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مۡ ﴿
َ
نَّا َسُبونَ َ�ۡ  أ

َ
ٰ َوَ�ۡ  ِ�َُّهمۡ  َمعُ �َسۡ  َ�  �  ]٨٠: الزخرف[                           ﴾ُهم� َوٮ

 شنویم؟ ها را نمی کنند ما، رازشان و سخنانِ درگوشی آن یا گمان می  

ی که سبب خشم پروردگار شود یا پروردگار متعال، آن را پس مبادا سخنی بگوی
ي رضایت و خشنودي اهللا  نپسندد؛ همواره سعی کن سخنانی بر زبان بیاوري که مایه

 متعال باشد.
ِميعُ «معناي دیگرِ  ي  کننده شنواي دعاست؛ یعنی: اجابت این است که اهللا »السَّ

 خوانیم: می اهیم خلیلگونه که در قرآن کریم از زبان ابر دعاست؛ همان

َ�ٓ ٱ لََسِميعُ  َرّ�ِ  إِنَّ ﴿     ]٣٩: ابراهيم[            ﴾٣٩ ءِ �ُّ
 ي دعاست. کننده راستی که پروردگارم شنوا و اجابت به

که دعاي  پذیرد؛ چنان اي را، حتی اگر کافر باشد، می درماندهدعاي هر  اهللا
گاه که او را بدون شرك و  انزده در دریاي متالطم را بد شکستگان طوفان کشتی

دیده  چنین دعاي ستم دهد. هم کنند و آنان را نجات می خوانند، اجابت می مخلصانه می
إِنَُّه لَيْس بينها و�ْ�َ «فرموده است:  پذیرد؛ پیامبر را می

َمْظلُوِم فَ
ْ
 اهللاواتَِّق دْعوَة ال

ی، میان اهللا و دعاي مظلوم و از دعاي مظلوم بترس. زیرا هیچ حجاب«یعنی:  )1(.»ِحَجاٌب 
شنود و  گزارش را می ي عبادت اهللا متعال دعا و حمد و ثناي بنده». وجود ندارد

 .»مِلن مِحَده اهللاسِمع «گوییم:  گونه که در نماز می پذیرد؛ همان می
اندازه و گسترده  هاي اهللا متعال است.؛ علم االهی، بی نیز یکی از نام »الَعِليمُ «

 فرماید: می چیز را در برگرفته است. اهللا باشد و همه می

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ َمَفاتِحُ  ۥوَِعنَدهُ ﴿ ِ لۡ ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  ُهَوۚ  إِ�َّ  لَُمَها  ُقُط �َسۡ  َوَما ِر� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ
 ٱ تِ ُظلَُ�ٰ  ِ�  َحبَّةٖ  َوَ�  لَُمَهاَ�عۡ  إِ�َّ  َوَرقَةٍ  ِمن

َ
 ِ�  إِ�َّ  يَا�ٍِس  َوَ�  بٖ َرطۡ  َوَ�  ِض �ۡ�

بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ     ]٥٩: األنعام[    ﴾٥٩ مُّ
و دریاست،  چه در خشکی هاي غیب نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نیست. به آنو کلید

هاي اي در تاریکیداند و هیچ دانهکه آن را می افتد مگر آنآگاه است. و هیچ برگی نمی
 ابی روشن ثبت شده است.که در کت زمین، و هیچ تَر و خشکی نیست مگر آن

 . (مترجم)]213ي  شماره حدیث تر گذشت. [ر.ك:  دیث پیشتخریج این ح )1(
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 ي غیب را برشمرده و فرموده است: گانه اهللا متعال کلیدهاي پنج

َ ٱ إِنَّ ﴿ اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ  ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  َث َغيۡ لۡ ٱ َوُ�َ�ّ
َ
 رِيتَدۡ  َوَما َحاِم� رۡ ۡ�

اَذا ٞس َ�فۡ  يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ
َ
� بِأ

َ
   ]٣٤: لقامن[    ﴾َ�ُموُت  ٖض أ

فرستد و  همانا دانش (مربوط به زمان) قیامت، نزد اهللا است؛ (و اوست که) باران را فرو می 
داند که فردا چه دستاوردي خواهد داشت   کس نمی  داند و هیچ هاست، می آنچه را که در رحم

 میرد. داند در کدامین سرزمین می کس نمی و هیچ

ي دنیا از درختی  یب نزد اهللا متعال است؛ هر برگی در هر گوشهآري؛ کلیدهاي غ
 یقین که اهللا متعال از همه چیز، آگاه است. داند. به آن را می بیفتد، اهللا

يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما﴿فرماید: اهللا متعال می
َ
� بِأ

َ
داند  کس نمی و هیچ: « ﴾َ�ُموُت  ٖض أ

میرد یا در نزدیکیِ آن یا  و دیار خودش می آیا در شهر». میرد در کدامین سرزمین می
داند؛ بلکه تنها  میرد یا در آسمان و سوار بر هواپیما؟ نمی در غربت؟ آیا در دریا می

کرد: در سفر حج، سوار  داند. یکی از برادران قابل اعتماد، برایم تعریف می می اهللا
و او از مادرش نگهداري سفري داشتیم که مادرِ بیمارش با او بود  بر شتر بودیم و هم

راه افتاد؛ او که از  کرد. کاروان هنگام بازگشت از مکه، در پایان شب به و پرستاري می
نمود، نتوانست با کاروان حرکت کند؛ لذا از کاروان عقب ماند و  مادرش مراقبت می

ها  ها نرسید و راه را گم کرد. مسیري در میان کوه صبح که شد، به راه افتاد، اما به آن
ها پرسید: راه  اي رسید که چند نفر در آن بودند. از آن در پیش گرفت تا به خیمه

اي. شتر را بخوابان و  کجاست؟ گفتند: تو از راه نجد، خیلی دور شده "نجد"
رسانیم. آن مرد، شتر را خواباند و مادرش را پایین  استراحت کن؛ ما خود، تو را می

نزده بود که اهللا متعال، جانش را گرفت. چگونه با آورد. هنوز مادرش به زمین تکیه 
آمده بود؛ اهللا متعال چنین مقدر کرد که این مرد، راهش  "مکه"به  "قصیم"حاجیان از 

را گم کند و به این مکان برسد و مادرش در جایی که برایش مقدر شده بود، وفات 
 فرماید: نماید؛ زیرا اهللا متعال می
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اَذا ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما﴿ يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ
َ
� بِأ

َ
 إِنَّ  َ�ُموُتۚ  ٖض أ

َ ٱ ۢ  َعلِيمٌ  �َّ     ]٣٤: لقامن[    ﴾ ٣٤ َخبُِ�
داند در کدامین  کس نمی آوردي خواهد داشت و هیچ داند که فردا چه دست  کس نمی  و هیچ

 راستی که اهللا، داناي آگاه است. میرد. به سرزمین می

چه که در درونت  فته است و اهللا متعال از آنربرگ همه چیز را در م االهی،عل
سر  اي به کنی یا در چه اندیشه داند که به چه چیزي فکر می گذرد، آگاه است و می می
 فرماید: که می بري؛ چنان می

 ] ١٦: ق[  ﴾ۥُسهُ َ�فۡ  ۦبِهِ  وُِس تُوَسۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿
 دانیم. هاي نفس او را می وسوسه ایم و راستی ما، انسان را آفریده و به 

 پسندد. نمی پس مبادا به خود وسوسه راه دهی یا به چیزي بیندیشی که اهللا
ِي ال «در هر حال، سنت است که هر صبح و شام این دعا را بگوییم: 

َّ
� اِهللا اذل

ٌء يف األرِْض  ِميُع الَعِليمُ  يرَُضُّ َمَع اْسِمِه يَشْ َماِء وَُهَو السَّ  .»َوال يف السَّ
*** 
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 فرماید: اهللا متعال می
َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  تٖ َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ِينَ ٱ ١٩٠ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ ُرونَ  ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ  قِ َخلۡ  ِ�  َوَ�َتَفكَّ
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ]١٩١  ،١٩٠: آل عمران[   ﴾ِض �ۡ�

هایی براي خردمندان وجود  ها و زمین و گردش شب و روز، نشانه همانا در آفرینش آسمان  
کنند و  اند، اهللا را یاد می میدهدارد؛ کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آر

 .اندیشند ها و زمین می در آفرینش آسمان

اَل:  : أنَّ رسوَل اهللا$وعن ُحَذْ�َفَة وأيب ذرٍّ  -١٤٦٦
َ
 فِراِشِه، ق

َ
َوى إىِل

َ
اَكَن إَِذا أ

ُموُت ا�َّبِاْسِمَك «
َ
ْحَيا وأ

َ
 )1([روایت بخاري] ». أ

خواب  هنگامی که به رخت اهللا گویند: رسول می $حذیفه و ابوذر ترجمه:
ُموُت ا�َّبِاْسِمَك «گفت:  رفت، می می

َ
ْحيَا وأ

َ
 .» أ

ُ ولَِفاِطَمةَ  أنَّ رسوَل اهللا وعن يلعٍّ  -١٤٦٧
َ

اَل هل
َ
َما: «&ق

ُ
 فَِراِشك

َ
َو�ُْتَما إىِل

َ
ْو  -إَِذا أ

َ
أ

َما
ُ
َخْذُ�َما َمَضاِجَعك

َ
ال�َِ�، َوَسبِّ  -إَِذا أ

َ
 َوث

ً
الَثا

َ
ا ث ربِّ

َ
ك

َ
 ف

ً
الثا

َ
ال�َِ�، وامْحِدا ث

َ
 َوث

ً
الثا

َ
َحا ث

ال�ِ�َ 
َ
الَثَ�.» َوث

َ
 َوث

ً
بُِ� أْر�عا

ْ
 وثالثَ�، و� روايٍة: اتلَّك

ً
[متفق  و� روايٍة: التَّْسبيُح أْر�عا

 )2(علیه]
هنگامی «فرمود:  &به او و فاطمه اهللا روایت است که رسول از علی ترجمه:
، سی و سه اكرب اهللاسی وسه بار  -خواهید بخوابید یا می -روید خواب می که به رخت

در روایتی: سی و چهار بار تسبیح ». بگویید احلمدهللاو سی و سه بار  اهللا سبحانبار 
 ).اكرب اهللا) آمده است و در روایتی دیگر: سی و چهار بار تکبیر (=هللا سبحان(=

يب هر�رةَ  -١٤٦٨
َ
اَل رسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
 فَِراِشِه إَِذا : «ق

َ
َحُدُ�ْم إىِل

َ
َوى أ

َ
أ

ْيِه، ُ�مَّ َ�ُقوُل: بِاسِمَك َر�ِّ َوَضْعُت 
َ
َفُه َعل

َ
ِة إَزارِهِ فإنَُّه ال يَْدرِي َما َخل

َ
لَيْنُفْض فَِراَشُه بَِداِخل

َ
ف

 آمده است. 1454و  821هاي  به شماره تر . این حدیث پیش6314صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2727)؛ و صحیح مسلم، ش: 5362، 5361، 3113صحیح بخاري، ش: ( )2(
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 ِ َتَها، فاْحَفْظَها ب
ْ
ْرَسل

َ
ارمَْحَْها، َو�ْن أ

َ
َت َ�ْفيِس ف

ْ
ْمَسك

َ
َْفُظ بِِه َجْنيب، َو�َِك أْرَ�ُعُه، إْن أ َما حتَ

احِلِ�َ   )1([متفق علیه] ».ِعَباَدَك الصَّ
که به  هریک از شما هنگامی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

گیرد، بتکاند؛ زیرا  رود، بسترش را از سمت داخل که روي او قرار می خواب می رخت
بِاسِمَك َر�ِّ سپس بگوید: داند که پس از او چه چیزي در بستر جاي گرفته است؛  نمی

َْفُظ 
َ

تََها، فاْحَفْظَها بَِما حت
ْ
رَْسل

َ
ْمَسْكَت َ�ْفيِس فَارمَْحَْها، َو�ْن أ

َ
وََضْعُت َجنيْب، َو�َِك أْرَ�ُعُه، إْن أ

احِلِ�َ   ».بِِه ِعبَاَدَك الصَّ
 شرح

گوید؛ از  ست که انسان پیش از خواب می ي دعاها و اذکاري این احادیث درباره
آمده است؛ فاطمه که کار خانه و آسیاب  طالب چه در حدیث علی بن ابی ه آنجمل

کاري درخواست کرد.  خدمت کردن گندم بر دوش او بود، از پدرش، پیامبر اکرم
آیا شما را به چیزي رهنمون شوم «فرمود:  $به آن دو، یعنی علی و فاطمه پیامبر

هنگامی که به «ها فرمود:  آنو سپس به » کار بهتر است؟ که برایتان از خدمت
، سی و سه بار اكرب اهللاسی وسه بار  -خواهید بخوابید یا می -روید خواب می رخت

کار بهتر  این براي شما، از خدمت«؛ »بگویید احلمدهللاو سی و چهار بار  اهللا سبحان
خواب، این اذکار را بگوییم؛ زیرا با گفتن این لذا شایسته است که پیش از ». است

ایم و از سوي دیگر، این اذکار انجام  خوابیده سو با ذکر و یاد اهللا ار، از یکاذک
 گرداند. کارها را براي انسان، آسان می

که  هریک از شما هنگامی«فرمود:  اهللا رسولآمده است:  در حدیث ابوهریره
گیرد، بتکاند؛  رود، بسترش را از سمت داخل که روي او قرار می خواب می به رخت

داند که پس از او چه چیزي در بستر جاي گرفته است؛ سپس بگوید:  یرا نمیز
تََها، 

ْ
رَْسل

َ
ْمَسْكَت َ�ْفيِس فَارمَْحَْها، َو�ْن أ

َ
بِاسِمَك َر�ِّ وََضْعُت َجنيْب، َو�َِك أْرَ�ُعُه، إْن أ

احِلِ�َ  َْفُظ بِِه ِعبَاَدَك الصَّ
َ

 ».فاْحَفْظَها بَِما حت
! به نام تو پهلویم را بر زمین گذاشتم و به کمک تو آن را یا اهللا« ي دعا: ترجمه[

کنم. اگر جانِ مرا گرفتی، آن را بیامرز و بر آن، رحم بفرما. و اگر جانم را به  بلند می

 .2714؛ و صحیح مسلم، ش: 6320صحیح بخاري، ش:  )1(
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نمایی، حفاظت  می چه که بندگان نیکوکارت را حفاظت کالبدم برگرداندي، آن را با آن
 ».]کن

گونه که اهللا متعال  گیرد؛ همان ل جانش را میخوابد، اهللا متعا هنگامی که انسان می
 فرماید: می

ُ ٱ﴿  ٱ َ�َتَو�َّ  �َّ
َ
ۖ  ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  لَِّ� ٱوَ  تَِهاَموۡ  ِح�َ  نُفَس ۡ�   ]٤٢: الزمر[  ﴾َمَناِمَها

هنگام خوابِ آن  گیرد و نیز جانی را که نمرده است، به ها را هنگام مرگشان می اهللا، جان 
 کند. قبض می

دانید که گرفتن جان در هنگام خواب، با قبض روح در هنگام مردن  میالبته 
شود؛ از  صورت مقطعی گرفته می تفاوت دارد؛ روح یا جان انسان در هنگام خواب، به

 فرماید: خبر است. اهللا متعال می رو آدم خوابیده از اطرافش بی این
ِيٱ وَُهوَ ﴿ َّ�  ٰ ِ  ُ�مَ�َتَوفَّٮ ۡ ٱب ِ  ُتمَجرَحۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  لِ �َّ   ]٦٠: األنعام[  ﴾�ََّهارِ ٱب
برد و از اعمالی که در روز انجام هنگام شما را در مرگ خواب فرو می ست که شب و او ذاتی 

 دهید، آگاه است.می

بِاسِمَك َر�ِّ «بندي کنیم:  چه خوبست که به گفتن این دعا قبل از خواب پاي
َْفُظ وََضْعُت َجنيْب، َو�َِك أْرَ�ُعُه، إْن 

َ
تََها، فاْحَفْظَها بَِما حت

ْ
رَْسل

َ
ْمَسْكَت َ�ْفيِس فَارمَْحَْها، َو�ْن أ

َ
أ

احِلِ�َ   .»بِِه ِعبَاَدَك الصَّ
*** 

  أنَّ رُسوَل اهللا &وعن اع�شةَ  -١٤٦٩
َ
َرأ

َ
اَكَن إَِذا أَخَذ َمْضَجَعُه َ�َفَث يف يََديِْه، َوق

 )1(فق علیه][مت بالُمَعوَِّذاِت، وَمَسَح بِِهَما َجَسَدهُ.
ُهما: أنَّ انلَّيِبَّ 

َ
ْيِه، ُ�مَّ َ�َفَث �ِيِهَما  و� روايٍة ل فَّ

َ
ٍة مَجََع ك

َ
ْل  فَِراِشِه لُكَّ يلَ

َ
َوى إىِل

َ
اَكَن إذا أ

 فيِهما: 
َ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿َ�َقرأ َحدٌ  �َّ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿،  ﴾أ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿َو  ﴾َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
ُ�مَّ  ﴾�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

َبَل ِمْن َجَسِدهِ، َ�ْفَعُل مَ 
ْ
 بِِهما ىلَعَ َرأِسِه َووْجِهِه، َوَما أ�

ُ
َسَح بِِهما َما اسْتَطاَع ِمْن َجَسِدهِ، َ�ْبَدأ

الََث َمرَّاٍت.
َ
 َذلَِك ث

 .2192؛ و صحیح مسلم، ش: 6319صحیح بخاري، ش:  )1(
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رفت، در  خواب می هنگامی که به رخت اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:

ُعوذُ  قُۡل ﴿دمید و دستانش می
َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿و ﴾قِ َفلَ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
خواند و  را می  ﴾ �َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

 کشید. دستان مبارکش را بر بدن خویش می
هر شب، هنگامی که به  و در روایتی دیگر از بخاري و مسلم آمده است: پیامبر

     دمید و ها می داد و در آن رفت، دو دستش را در کنار هم قرار می خوابش می  رخت

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿ ،﴾أ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿و ﴾َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
را در  ﴾�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

توانست، مسح  خواند و سپس با دستان مبارکش هرجا از بدنش را که می دستانش می
کرد و این کار را سه  نمود و ابتدا از سر و صورت و قسمت جلوي بدنش آغاز می می

 داد. بار انجام می

اَل يِل رسوُل اهللا $ن الرباءِ بِن اعزٍب وع -١٤٧٠
َ
اَل: ق

َ
 : «ق

ْ
أ تَيَت َمْضجَعَك َ�َتَوضَّ

َ
إَِذا أ

ْل: 
ُ
َك األْ�َمن، َوق الَةِ، ُ�مَّ اْضَطِجْع ىلَعَ ِشقِّ ْهُت ا�ََّوُضوءَك لِلصَّ َْك، َووَجَّ ْمُت َ�ْفيِس إيِلَ

َ
ْسل

َ
 أ

 َ
ْ

جل
َ
ْمرِي إيلَك، وأ

َ
وَّْضُت أ

َ
َْك، َوف  َوال وَْجِ� إيِلَ

َ
َجأ

ْ
َبًة َورْهَبًة إيلَك، ال َمل

ْ
َْك، رَ� أُت َظهرِي إيلَ

َت، فإْن ِمتَّ ِمتَّ 
ْ
ِي أْرَسل

َّ
َت، َو�ِنَبِيَِّك اذل

ْ
ِي أنَْزل

َّ
َمْنَجا ِمْنَك إِال إيلَك، آَمْنُت بِِ�تابَِك اذل

ُهنَّ آِخَر َما َ�ُقوُل 
ْ
 )1([متفق علیه] ».ىلَعَ الِفْطَرةِ، َواْجَعل

هنگامی که به «به من فرمود:  اهللا گوید: رسول می $براء بن عازب ترجمه:
خوابت رفتی، همانند وضوي نماز، وضو بگیر و سپس بر پهلوي راست خود،  رخت

ْك، وفَوَّْضُت ا�َّ«بخواب و این دعا را بگو: 
َ

ْهُت وْجِ� إِيل ْك، ووجَّ
َ

 أْسلَْمُت نْفيس إيل
 ْ
َ

ُت ظْهِري إيل
ْ
أ
ْ
ْك، وأجل

َ
ْك، أمري إِيل

َ
 إيل

َّ
 وال منىْج ِمنَْك إال

َ
ْك، ال ملَجأ

َ
ك. رْ�بَة ورْهبًة إيل

ي أرْسلَت 
َّ

َت، و�نبيِّك اذل
ْ
ي أنَْزل

َّ
اگر در آن شب، بمیري، بر  )2(؛»آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل

 819و  81ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2710؛ و صحیح مسلم، ش: 6311صحیح بخاري، ش:  )1(
 آمده است. (مترجم)]

یا اهللا! با بیم و امید، خود را تسلیم تو نمودم و به سوي تو روي آوردم، کارهایم را « ي دعا: ترجمه )2(
به تو سپردم و به تو پناه آوردم (به تو توکل کردم)؛ در برابر تو، هیچ پناهگاه و جاي نجاتی، جز خودت 

 ».اي، ایمان دارم اي و به پیامبري که فرستاده ازل فرمودهوجود ندارد. به کتابی که ن
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اي و اگر شب را به صبح رساندي (و از دنیا نرفتی)، به  فطرت (ایمان) از دنیا رفته
 ».. و این دعا را آخرین سخن خویش قرار بدهاي افتهنیکی فراوانی دست ی

اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ�ٍس  -١٤٧١
َ
 فَِراِشِه ق

َ
َوى إىِل

َ
ْطَعَمَنا «اَكَن إَِذا أ

َ
ِي أ

َّ
احَلْمُد هللاِ اذل

ُ َوال ُمْؤوِيَ 
َ

ْن ال اَكيِفَ هل َ�ْم ِممَّ
َ
 )1([روایت مسلم] ».َوَسَقانَا، و�َفانَا وآوانَا، ف

رفت، این دعا را  خوابش می هنگامی که به رخت گوید: پیامبر می انس ترجمه:
ُ َوال ُمْؤوَِي «گفت:  می

َ
ْن ال اَكيِفَ هل ْطَعَمنَا وََسَقانَا، و�َفانَا وآوانَا، فََ�ْم ِممَّ

َ
ِي أ

َّ
 )2(.»احلَْمُد ِهللا اذل

ْن يَرْ  أنَّ رُسوَل اهللا وََ�ْن حذيفةَ  -١٤٧٢
َ
َراَد أ

َ
َْت اَكَن إَِذا أ َد، َوَضَع يََدهُ ايلُْمَ� حتَ

ُ
ق

هِ، ُ�مَّ َ�ُقوُل:  [ترمذي این حدیث را روایت  ». قِ� َعَذابََك يَْوَم َ�ْبَعُث ِعَباَدكَ ا�َّ«َخدِّ
 &باشد. ابوداود نیز این حدیث را از حفصه کرده و گفته است: حدیثی حسن می
این دعا را سه بار  آمده است که پیامبر &روایت کرده است؛ در روایت حفصه

 )3(گفت.] می
خواست بخوابد، دست  هنگامی که می اهللا گوید: رسول می حذیفه ترجمه:

 )4(.» قِ� َعَذابََك يَْوَم َ�بَْعُث ِعبَاَدكَ ا�َّ«گفت:  داد و می اش قرار می راستش را زیر گونه
 شرح

ر قبل از خواب در باب اذکا /ست که مؤلف ي احادیثی مانده این احادیث، باقی
هر شب، هنگامی که به  پیامبرآمده است:  &آورده است. در حدیث عایشه

    دمید و  ها می داد و در آن رفت، دو دستش را در کنار هم قرار می خوابش می  رخت

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿ ،﴾أ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿و ﴾َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
را در  ﴾�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

 .2715صحیح مسلم، ش:  )1(
ي اهللا است که ما را خوراك و آب داد و ما را کفایت کرد و  حمد و ستایش ویژه ي دعا: ترجمه )2(

 »اي! دهنده اي دارند و نه پناه کننده پناهمان داد؛ چه بسیار کسانی که نه کفایت
، این حدیث را صحیح 2137در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی6469امع، ش: صحیح الج )3(

 دانسته است.
 ».انگیزي، مرا از عذاب خویش محافظت بفرما یا اهللا! در آن روز که بندگانت را برمی« ي دعا: ترجمه )4(
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توانست، مسح  خواند و سپس با دستان مبارکش هرجا از بدنش را که می دستانش می
کرد و این کار را سه  نمود و ابتدا از سر و صورت و قسمت جلوي بدنش آغاز می می

 داد. بار انجام می
 لذا شایسته است که به این سنت نبوي عمل کنیم.

؛ حدیث انس بن مالک و اما )1(را شرح دادیم. $تر حدیث براء بن عازب پیش
رفت، این دعا را  هنگامی که به رختخوابش می پیامبردر این حدیث آمده است: 

ُ َوال ُمْؤوَِي «گفت:  می
َ

ْن ال اَكيِفَ هل ْطَعَمنَا وََسَقانَا، و�َفانَا وآوانَا، فََ�ْم ِممَّ
َ
ي أ ِ

َّ
؛ »احلَْمُد ِهللا اذل

وراك و آب داد و ما را کفایت کرد ي اهللا است که ما را خ حمد و ستایش ویژه«یعنی: 
 »اي! دهنده اي دارند و نه پناه کننده و پناهمان داد؛ چه بسیار کسانی که نه کفایت

ستاییم که به ما آب و خوراك داد؛ زیرا اگر اهللا متعال انواع  را می سان اهللا بدین
 ساخت، چیزي براي خوردن و یمان فراهم نمیاها را بر ها و نوشیدنی خوراکی

 فرماید: گونه که خود می آشامیدن نداشتیم؛ همان
فََرَء�ۡ ﴿

َ
ا ُتمأ نُتمۡ  ٦٣ ُرثُونَ َ�ۡ  مَّ

َ
مۡ  ۥٓ رَُعونَهُ تَزۡ  َءأ

َ
ٰ ٱ نُ َ�ۡ  أ ٓ  لَوۡ  ٦٤ رُِعونَ ل�َّ  هُ َ�ٰ َ�ََعلۡ  ءُ �ََشا

ُهونَ  ُتمۡ َ�َظلۡ  امٗ ُحَ�ٰ  فَ  ٦٧ ُروُمونَ َ�ۡ  نُ َ�ۡ  بَۡل  ٦٦ َرُمونَ لَُمغۡ  إِنَّا ٦٥ َ�َفكَّ
َ
ۡ ٱ ُتمُ َرَء�ۡ أ ٓ ل  ءَ َما

ِيٱ نُتمۡ  ٦٨ ُ�ونَ �َۡ�َ  �َّ
َ
نَزۡ�ُ  َءأ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  ُموهُ أ مۡ  نِ ُمزۡ ل

َ
ۡ ٱ نُ َ�ۡ  أ ٓ  لَوۡ  ٦٩ ُم�ِلُونَ ل  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ءُ �ََشا

َجاجٗ 
ُ
   ]٧٠  ،٦٣: الواقعة[    ﴾٧٠ ُكُرونَ �َشۡ  َ� فَلَوۡ  اأ

رویانیم؟ اگر بخواهیم،  نید یا ما میرویا اید؟ آیا شما آن را می کارید، توجه کرده چه می آیا به آن
شوید.  زده می گردانیم و بدین ترتیب شما شگفت را گیاهی خُرد و خشکیده می  طور قطع آن به

ایم. آیا به آبی که  بهره ایم؛ بلکه ما محروم و بی راستی ما زیان کرده گویید:) به (و می
ایم؟ اگر  کننده فرستید یا ما نازل اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو می نوشید، توجه کرده می

 گزارید؟ گردانیم، پس چرا سپاس نمی بخواهیم آن را تلخ و شور می

، بدین معناست که به امور و نیازهایمان رسیدگی فرمود؛ و نیز »ما را کفایت کرد«
 گوییم. رویم، این دعا را می خواب می به ما جا و پناه داد. لذا هنگامی که به رخت

 . [مترجم]819و  81ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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ست که در حدیث حذیفه و  دعاهاي قبل از خواب، دعایی یکی دیگر از
خواست بخوابد، دست راستش را  هنگامی که می اهللا رسولآمده است؛  $حفصه

 .» قِ� َعَذابََك يَْوَم َ�بَْعُث ِعبَاَدكَ ا�َّ«گفت:  داد و می اش قرار می زیر گونه
ثابت شده است؛ لذا  اي از اذکار و دعاهایی بود که از پیامبر مجموعه ،ها این

گفت، حفظ کنیم و  می همان الفاظی که پیامبر کوشیم که این دعاها و اذکار را باب
 بند باشیم. ها پاي بر آن



 کتاب: دعاها -16

 باب: فضیلت دعا -250

 فرماید: اهللا متعال می
سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿

َ
 ]٦٠: غافر[ ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 دگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعاي شما را بپذیرم.و پرور  

 فرماید: و می
ْ دۡ ٱ﴿ ۚ وَُخفۡ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ُعوا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  َيًة   ]٥٥: األعراف[ ﴾٥٥ َتِدينَ ُمعۡ ل

گذرند، دوست  پروردگارتان را با زاري و در نهان بخوانید؛ همانا او کسانی را که از حد می
 ندارد.
 رماید:ف می
لََك  �َذا﴿

َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ  ﴾َدَ�نِ  إَِذا �َّ

  ]١٨٦: البقرة[  
کننده را ي من بپرسند، (بدانند که) من نزدیکم و درخواست دعاو چون بندگانم از تو درباره 

 کنم.خواند، اجابت میگاه که مرا می بدان

 د:فرمای و می
وٓءَ ﴿ ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ

َ
         ] 62 [النمل:  ﴾أ

گاه که او را بخواند، اجابت  آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعاي درمانده را آن
 کند؟ می

 شرح
صاص داده بخشی را به موضوع دعا اخت» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

 است.
، »يا رب«هایی از قبیل:  منظور از دعا، این است که انسان، پروردگارش را با عبارت

بخواهد که چیزي به او بدهد یا  و امثالِ آن بخواند و از اهللا» پروردگارا!«و  »ا�«
 که امر ناخوشایندي را از او دور کند. این
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یاتی از قرآن کریم را در ي فضیلت دعا گشوده و آ بابی درباره /سپس مؤلف
 فرماید: این باره ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که اهللا متعال می

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
  ]٦٠: غافر[  ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعاي شما را بپذیرم. 

کند. منظور از دعا در  لف وعده نمیاین، یک وعده یا نوید است؛ و اهللا متعال خُ
هم دعاي مسألت یا درخواست، و هم دعاي عبادت.  باشد: جا هر دو نوع دعا می این

مشروع قرار داده است،  هایی که اهللا دعاي عبادت، این است که انسان با عبادت
پروردگارش را عبادت و پرستش کند؛ زیرا هر عابدي با زبان حال، و با زبان گفتار، 

ست که شامل قرائت قرآن، ذکر اهللا، تسبیح و  کند. به عنوان مثال: نماز، عبادتی دعا می
ست که گرچه دعاهاي زبانی در آن نمایان نیست، ولی  دعاست. روزه نیز عبادتی

گیرد و این،  انسان تنها به امید اجر و پاداش االهی و ترس از مجازات او، روزه می
خواهد که او را از  می نسان با روزه گرفتن، از اهللادعا به زبانِ حال است. یعنی ا

 عذاب خویش نگه دارد و به او بهشت برین را عنایت کند.
کند و چیزي  دعاي درخواست، این است که انسان به درگاه االهی عرض نیاز می

گوید: پروردگارا! مرا بیامرز؛ پروردگارا! بر من رحم  نماید؛ مثالً می از او درخواست می

اَعُء ُهَو «گونه که در حدیث آمده است:  ا؛ پروردگارا! به من روزي بده. همانفرم ادلُّ

به عبارت دیگر: دعا، بخشی از عبادت ». دعا، همان عبادت است«یعنی:  )1(؛»الِعبَاَدةُ 
آورد و به لطف و احسان  روي می باشد؛ زیرا انسان از طریق دعا به سوي اهللا می

 ﴿کند.  االهی اعتراف می
َ
پذیرش دعاي ». تا دعاي شما را بپذیرم: « ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب سۡ أ

عبادت، این است که اهللا متعال، عبادت انسان را قبول کند و پذیرش یا اجابت دعاي 

، 2969)؛ ترمذي در الجامع، ش: (276، 271، 4/267روایت: احمد در مسندش ( صحیح است؛ )1(
؛ نسائی در 1258؛ ابن ماجه نیز در السنن خود، ش: 1479)؛ ابوداود در السنن، ش: 3372، 3247

)؛ طیالسی در 6/21)؛ ابن ابی شیبه در المصنف (714؛ بخاري در األدب المفرد (11464الکبري، ش: 
) به چند طریق از ذر 8/205بزار در مسند خویش ()؛ 1298)؛ ابن مبارك در الزهد (801مسند خود (

 صورت مرفوع. از یسیع الکندي از نعمان بن بشیر به
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ي  ي انسان را برآورده سازد. این، وعده مسألت، این است که اهللا متعال خواسته
 ست؛ اما اجابت دعا و پذیرش عبادت، شروطی دارد: االهی
گاه که  بدین معنا که انسان، مخلصانه دعا نماید؛ به عبارتی: آن اخالص: -1

شریک نسازد یا اهللا متعال را از روي  کس را با اهللا کند، هیچ چیز و هیچ عبادت می
خاطر عملی عبادي انجام ندهد که مردم بگویند:  ریا و خودنمایی عبادت نکند یا بدین

 گیرد! ست یا فالنی، زیاد روزه میست یا فالنی سخاوتمند ا فالن، حاجی
شود؛ لذا اخالص  هایی داشته باشد، عملش برباد و تباه می اگر انسان چنین نیت
باشد. در دعاي مسألت  ترین شرایط قبول شدن عبادت می در عبادت، یکی از اصلی

کند، باید با احساس نیاز به  گونه است؛ یعنی هنگامی که انسان دعا می نیز همین
نیاز  ر متعال دعا نماید و این احساس را داشته باشد که اهللا متعال از او بیپروردگا

 اش را برآورده سازد. ي بنده تواند خواسته است و می
ست که دعا یا درخواست انسان درخواستی مشروع باشد؛  چنین ضروري هم -2

 پذیرد؛ اگرچه دعاي پدر و مادر در حقّ زیرا اهللا متعال درخواست نامشروع را نمی
 فرماید: و میگونه که اهللا متعال  فرزندشان باشد؛ همان

ْ دۡ ٱ﴿ ۚ وَُخفۡ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ُعوا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  ۥإِنَّهُ  َيًة    ]٥٥: األعراف[   ﴾٥٥ َتِدينَ ُمعۡ ل
گذرند، دوست  پروردگارتان را با زاري و در نهان بخوانید؛ همانا او کسانی را که از حد می

 ندارد.
گردد؛ زیرا در  ي حرامی داشته باشد، دعایش پذیرفته نمی ن، خواستهلذا اگر انسا

چنین اگر انسان  باشد و از حد گذشته است؛ هم این صورت انسان، تجاوزکار می
مورد و غیرقابل  چیزي بخواهد که در چارچوب شریعت ممکن نیست، دعایش بی

. این، جایز نیست؛ بلکه که بگوید: پروردگارا! مرا پیامبر بگردان قبول است؛ مانند این
اي  دیده شود. همین طور اگر انسان براي ستم باشد و پذیرفته نمی تجاوز از حد می

دعایی مادر در حقّ پسرش که  رو بد گردد؛ از این بددعایی کند، دعایش قبول نمی
چنین اگر پدري  شود. هم مورد است و اجابت نمی همسر خویش را دوست دارد، بی

 -نشست و برخاست دارد  سبب که با افراد نیک و شایسته بدان -براي پسرش
بددعایی کند، دعایش پذیرفتنی نیست. بنابراین یکی از شرایط اجابت دعا، این است 

 که درخواست انسان، مشروع در چارچوب شریعت باشد.
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اجابت دعا، این است که انسان پروردگارش را از روي یقین و با  سومین شرط
که قصدش تجربه یا  پذیرد؛ نه این دعایش را می مید بخواند که اهللاین اطمینان و ا

شود یا خیر؟! زیرا برخی از مردم با چنین هدفی  آزمایش باشد که آیا دعایش قبول می
پذیرد، دعا نمایید و اگر  اش را می دعاي بنده که اهللا کنند! لذا با یقین به این دعا می

 پذیرد. که اهللا متعال دعایتان را نمی دعایتان مبتنی بر شک باشد، بدانید
سان که انسان از  قبول شدن دعا، پرهیز از حرام است؛ بدین چهارمین شرطو 
ها پذیرفته  باز و امثال این بردار و حقه خواري دوري کند. لذا دعاي رباخوار، کاله حرام

َمَر ِإنَّ اَهللا َطيٌِّب ال َ�ْقبَُل إِ «فرموده است:  شود؛ زیرا پیامبر نمی
َ
ال َطيِّبًا، َو�ِنَّ اَهللا أ

 :
َ

ُمرَْسِلَ� َ�َقاَل َ�َعاىل
ْ
َمَر بِِه ال

َ
ُمْؤِمِنَ� بَِما أ

ْ
َهاَ�ٰٓ ﴿ال ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا

ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  ِ  ُكُروا : َوقَا  ]١٧٢: البقرة[ ﴾١٧٢ ُبُدونَ َ�عۡ  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن ِ�َّ
َ

َهاَ�ٰٓ ﴿َل َ�َعاىل ُّ�
َ
� 

ْ  لرُُّسُل ٱ ّيَِ�ٰ ٱ ِمنَ  ُ�ُوا ْ �ۡ ٱوَ  تِ لطَّ ۖ َ�ٰ  َملُوا ُ�مَّ    ]٥١:  املؤمنون[ ﴾٥١ َعلِيمٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما إِّ�ِ  لًِحا

َماِء يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَ   السَّ
َ

ْ�رَبَ َ�ُمدُّ يََديِْه إِىل
َ
ْشَعَث أ

َ
َفَر أ َمْطَعُمُه َحَراٌم َذَكَر الرَُّجَل يُِطيُل السَّ

لَِك؟ �َّ �ُْستََجاُب ذِلَ
َ
ََراِم فَ�

ْ
بَُسُه َحَراٌم وَُغِذَي بِاحل

ْ
ُ�ُه َحَراٌم َوَمل اهللا، پاك «یعنی:  )1(.»َوَمرْشَ

پذیرد. اهللا به مؤمنان همان دستوري را داده که به پیامبران  است و فقط پاکیزه را می
 فرماید: که می داده است؛ چنان

﴿ ٰٓ�َ ُّ�
َ
ِينَ ٱ َها� َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا ِ  ُكُروا  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن ِ�َّ

   ]١٧٢: البقرة[    ﴾١٧٢ ُبُدونَ َ�عۡ 
ایم، بخورید و شکر اهللا را به جاي اي که نصیبتان کردههاي پاکیزهاي مؤمنان! از نعمت 

 کنید.آورید، اگر تنها او را عبادت می

 فرماید: و می
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ْ  لرُُّسُل ٱ � ّيَِ�ٰ ٱ ِمنَ  ُ�ُوا ْ �ۡ ٱوَ  تِ لطَّ ۖ َ�ٰ  َملُوا    ﴾٥١ َعلِيمٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما إِّ�ِ  لًِحا

    ]٥١:  املؤمنون[ 
ایم، بخورید و کارهاي  هاي پاکی که نصیبتان کرده (دستور دادیم:) اي پیامبران! از نعمت

 نا من به کردارتان دانا هستم.شایسته انجام دهید؛ هما

 .نقل از ابوهریره به 1015صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي شخصی سخن گفت که سفري طوالنی کرده و  درباره سپس پیامبر
گوید:  کند و می موي و غبارآلود است؛ دستانش را به سوي آسمان بلند می ژولیده

باشد و با حرام،  پروردگارا! پروردگار! در حالی که آب و غذا و لباسش، حرام می
هرچند دعاي مسافرِ » شود؟ شخصی چگونه پذیرفته می تغذیه شده است؛ دعاي چنین

پذیرش دعاي مسافري را که  موي به اجابت نزدیک است، اما پیامبر خسته و ژولیده
 با حرام تغذیه شده است، بعید دانست.

 ي اجابت دعاست. ها شرایط چهارگانه این
*** 

 فرماید: اهللا متعال می
لََك  �ذَا﴿

َ
ِ  َ�ّ�ِ  ِعبَادِي َس� ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  ّ�ِ فَإ

ُ
اعِ ٱ وَةَ َدعۡ  أ   ]١٨٦: البقرة[ ﴾َدَ�نِ  إِذَا �َّ

کننده را ي من بپرسند، (بدانند که) من نزدیکم و درخواست دعاو چون بندگانم از تو درباره
 کنم.خواند، اجابت میگاه که مرا می بدان

 فرماید: و می
ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ وَ ﴿ مَّ

َ
وٓءَ أ  ] 62 [النمل:                     ﴾َ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ

گاه که او را بخواند، اجابت  آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعاي درمانده را آن
 کند؟ می

 شرح
ي فضیلت دعا و شرایط اجابت آن سخن گفتیم. اهللا متعال در این  تر درباره پیش

 فرماید: ي کریمه می آیه
  �َذا﴿

َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي لََك َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ ْ يَسۡ فَلۡ  َدَ�نِ�  إَِذا �َّ  َتِجيُبوا

ْ ؤۡ َوۡ�ُ  ِ�     ]١٨٦: البقرة[    ﴾١٨٦ ُشُدونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  ِ�  ِمُنوا
کننده را ي من بپرسند، (بدانند که) من نزدیکم و درخواست دعاو چون بندگانم از تو درباره

 کنم.خواند، اجابت میگاه که مرا می دانب

گاه که  فرماید: آن دهد و می اهللا متعال در این آیه پیامبرش را مورد خطاب قرار می
پرسند که آیا من نزدیکم یا نزدیک نیستم، به آنان بگو:  ي من می بندگانم از تو درباره

ي جالل و  دگار، شایسته؛ همانا من، نزدیکم. قُرب و نزدیکی پرور﴾قَرِ�ٌب  فَإِّ�ِ ﴿
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ست؛ فراتر  عظمت اوست و نزدیکیِ مکانی نیست؛ زیرا اهللا متعال فراتر از هر چیزي
گانه و فراتر از عرش؛ لذا نزدیکیِ مورد اشاره در این آیه،   هاي هفت از آسمان

پایانش  با علُو و برترِي بزرگ و بی رو اهللا ي جالل و عظمت اوست. از این شایسته
اش،  ست، در برتري خویش، نزدیک است و در نزدیکی به ذات اقدسش منتهی که تنها

َحدُ�ْم «به یارانش فرمود:  که روزي پیامبر اکرم دور؛ چنان
َ
 أ

َ
قَْرب إِىل

َ
ي تَْدُعونَُه أ ِ

َّ
َواذَل

َحدُ�مْ 
َ
خوانید، به هر یک از شما از  که شما او را می آن«؛ یعنی: »ِمْن ُ�نُق َراِحلَة أ

هاي  هاست و آسمان ؛ اما فراتر از آسمان»تر است او نیز نزدیک گردن سواريِ
تر از یک دانه خردل در دست هر یک  ي زمین در دستش کم گانه و هفت طبقه هفت

 از ماست. او، بر همه چیز احاطه دارد و معبود راستینی جز او وجود ندارد.

لََك  �َذا﴿
َ
ي من  گاه که بندگانم از تو درباره نآ: «﴾قَرِ�ٌب  َفإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

؛ البته این نزدیکی، نزدیکیِ مکانی نیست؛ بلکه »پرسند، (بدانند که) من نزدیکم می
باشد؛ بدین معنا که  ي جالل و عظمت اهللا متعال می ست که شایسته نزدیکی و قُربی

ِجيُب ﴿هاست.  اهللا متعال در زمین، نزد ما نیست؛ بلکه فراتر از آسمان
ُ
اعِ ٱ َوةَ عۡ دَ  أ  إَِذا �َّ

». کنم خواند، اجابت می گاه که مرا می درخواست دعاکننده را بدان«؛ یعنی: ﴾َدَ�نِ 
اي را که با صدق و  جاست که اهللا متعال دعاي هر دعاکننده شاهد موضوع همین

یت پذیرد؛ البته رعا اخالص او را بخواند و به او پناه بیاورد یا به او اظهار نیاز کند، می
فرماید:  ي این آیه می ست. اهللا متعال در ادامه تر ذکر شد، ضروري شرایطی که پیش

ْ يَسۡ فَلۡ ﴿ ْ ؤۡ َوۡ�ُ  ِ�  َتِجيُبوا پس باید فرمانم را بپذیرند و به : « ﴾١٨٦ ُشُدونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  ِ�  ِمُنوا
 ».من ایمان بیاورند تا هدایت یابند

ْ يَسۡ فَلۡ ﴿ ْ ِمنُ ؤۡ َوۡ�ُ  ِ�  َتِجيُبوا گاه که آنان را به عبادت خویش فرمان  ، یعنی: آن ﴾ِ�  وا
این است که بندگانش، او را بخوانند؛  هاي اهللا دهم، باید بپذیرند؛ یکی از فرمان

 فرماید: که می چنان
سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿

َ
  ]٦٠: غافر[                                             ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعاي شما را بپذیرم.  
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ْ ؤۡ َوۡ�ُ ﴿ یعنی: باید به من ایمانی راستین بیاورند که هیچ شک و تردید و  ﴾ِ�  ِمُنوا
ها  گونه شرك و کفري در آن نباشد. در این صورت اهللا متعال دعا و عبادت آن نیز هیچ

جا براي بیان  در این ﴾لََعلَّ ﴿؛ »تا هدایت یابند: «﴾١٨٦ ُشُدونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ ﴿پذیرد.  را می
رو باید فرمان اهللا را  علت است؛ پس مفهوم آیه، همان است که بیان شد. از این

ي کارهایمان، در مسیر رشد و کمال باشیم؛  بپذیریم و به او ایمان بیاوریم تا در همه
ا ایمان و اخالص تشویق ست که انسان را به دعاي توأم ب این هم یکی از آیاتی

 کند. می
 فرماید: چهارمین آیه را در این باب ذکر کرده است؛ اهللا متعال می /سپس مؤلف

وٓءَ ﴿ ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ
َ
 ] ٦٢ [النمل: ﴾أ

گاه که او را بخواند، اجابت  آنآیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعاي درمانده را 
 کند؟ می

دعاي درمانده را  کس جز اهللا این پرسش براي نفی و انکار است؛ یعنی هیچ
پذیرد؛  می -حتی اگر کافر باشد -اي را دعاي هر درمانده اهللاکند. آري؛  اجابت نمی

بدون  گاه که او را زده در دریاي متالطم را بدان شکستگان طوفان که دعاي کشتی چنان
 دهد: د و آنان را نجات میکن خوانند، اجابت می مخلصانه می شرك و

وۡ  َغِشَيُهم �َذا﴿ لَلِ ٱكَ  جٞ مَّ ْ  لظُّ َ ٱ َدَعُوا ا ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ٰ  فَلَمَّ  َ�ِّ لۡ ٱ إَِ�  ُهمۡ َ�َّٮ
قۡ  ُهمفَِمنۡ  ٓ َ�ٰ � َحدُ َ�ۡ  َوَما َتِصدۚٞ مُّ    ]٣٢: لقامن[    ﴾٣٢ َكُفورٖ  ارٖ َختَّ  ُ�ُّ  إِ�َّ  تَِنا

سا بر آنان سایه اندازد، اهللا را مخلصانه و در حالی  آ تالطم و کوه که امواج پر و هنگامی
ها را به خشکی (برساند و)  دانند؛ و چون آن ي او می خوانند که دین و عبادت را ویژه می

گیرند. و کسی جز  ر پیش مینجاتشان دهد، تنها برخی از آنان راه اعتدال (و توحید) را د
 کند. شکنانِ ناسپاس، آیات ما را انکار نمی پیمان

ي مؤمن چه  ي درمانده پذیرد، پس درباره ي کافر را می دعاي درمانده وقتی اهللا
ي مؤمن را از باب اولی  گمانی باید داشت؟ روشن است که اهللا متعال دعاي درمانده

کند و غیرِ او گاه  ست که دعاي درمانده را اجابت میپذیرد. به یقین تنها اهللا متعال ا می
شود یا در  بسا انسان گرفتار حریق می کند؛ چه کند و گاه اجابت نمی اجابت می

خواهد، کسی نیست  گیرد و هرچه کمک می ي پرتگاه قرار می ي سقوط از لبه آستانه
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مخلصانه  را چارگی و درماندگی، اهللا گاه که از سر بی که کمکش کند؛ اما آن
 فرماید: خوانید، دعایتان را اجابت می می

وَٓء َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ﴿ ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ
َ
�ِض أ

َ
  ﴾ٱۡ�

 ] ٦٢ [النمل: 
کند  گاه که او را بخواند، اجابت می آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعاي درمانده را آن

 گرداند؟ دیگر) در زمین می نماید و شما را جانشین (یک سختی و گرفتاري را برطرف میو 

ِ ﴿فرماید:  و سپس در ادامه می َع ٱ�َّ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
آیا معبود برحقی جز اهللا «؛ یعنی: ﴾أ

وجود ندارد که دعاي درمانده  بدون شک هیچ معبود راستینی جز اهللا» وجود دارد؟
پرستان است  خواند، اجابت کند. این، ردي آشکار بر ادعاي بت ا میگاه که او ر را بدان
کنند و دعا و درخواستشان را برآورده  هایشان به آنان کمک می گویند: بت که می

فریاد بخوانی،  اساس است. هرکه جز اهللا متعال را به سازند؛ این، ادعایی پوچ و بی می
ام را  اهللا! نجاتم بده یا گرفتاري سولرا صدا بزنی و بگویی: یا ر حتی اگر پیامبر

از تو بیزار است و اگر زنده بود، با  اهللا اي و رسول برطرف کن، مشرك و کافر شده
را بخوانیم و هرکه جز اهللا را  کرد؛ زیرا تنها باید اهللا تو مخالفت و پیکار می

 فرماید: کند. اهللا متعال می بخوانیم، اجابت نمی
َضلُّ  َوَمنۡ ﴿

َ
ْ يَدۡ  نِممَّ  أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعوا  َوُهمۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ۥٓ َ�ُ  َتِجيُب �َسۡ  �َّ  َمن �َّ

ْ  �َّاُس ٱ ُحِ�َ  �َذا ٥ فِلُونَ َ�ٰ  �ِِهمۡ ُدَ�ٓ  َعن عۡ  لَُهمۡ  َ�نُوا
َ
ٓ أ ْ  ءٗ َدا  بِعَِباَدتِِهمۡ  َوَ�نُوا

   ]٦  ،٥: االحقاف[  ﴾٦ فِرِ�نَ َ�ٰ 
خواند که تا روز قیامت  فریاد می سی نیست که کسانی جز اهللا را بهتر از ک کس گمراه و هیچ

گویند و آنان (=معبودان باطل) از دعا و درخواست ایشان  نیز درخواستش را پاسخ نمی
شوند، معبودان باطل، دشمن ایشان خواهند بود  خبرند. و هنگامی که مردم برانگیخته می بی

 ها خواهند گشت. و منکر عبادت این

طور بسیاري دیگر از آیات  آورده است و همین /هر حال آیاتی که مؤلف در
دهد که شایسته نیست که انسان چشم  گر فضیلت دعاست و نشان می قرآن، بیان

 نیاز بداند. زدنی هم خودش را از پروردگارش بی هم به
*** 
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اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $َوَعِن انلُّعماِن بِن �ش�ٍ  -١٤٧٣
َ
اَعءُ «ق [روایت  ».ُهَو الِعَباَدةُ  ادلُّ

 )1(ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]
 ».دعا، همان عبادت است«فرمود:  گوید: پیامبر می $نعمان بن بشیر ترجمه:

 شرح
ي فضیلت دعا و امر به آن، احادیثی را در  پس از ذکر آیاتی درباره /مؤلف

ا دالیل و منابع شرعی، چهار مورد کتاب، سنت، اجماع باره ذکر کرده است؛ زیر این
ست که مسلمانان  اي ها دالیل و منابع چهارگانه باشد. این مسلمانان و قیاس صحیح می

اند که محور همگی این منابع، قرآن کریم  احکام شریعت االهی را بر آن بنا نهاده
برداري  ال به اطاعت و فرمانباشد و اگر اهللا متع ترین منبع، قرآن کریم می است؛ اصلی

چنین اگر  نیز دلیل و حجت نبود. هم گاه سنت پیامبر داد، آن از پیامبرش دستور نمی
فرمود که  داد و چنین مقدر نمی اجماع این امت بر حق و حقیقت را قرار نمی اهللا

کند، در این صورت اجماع نیز دلیلی شرعی به  امت بر گمراهی و ضاللتی اجماع نمی
اش  اي را که درباره توان فرع یا مسأله چنین بنا بر دالیل قرآنی، می آمد. هم ار نمیشم

ي آن نصی وجود دارد، الحاق کرد  ي همانندش که درباره نصی وجود ندارد، به مسأله
و بدین ترتیب بر اساس سبب و علت مشخص و مشترك این دو مسأله، در مورد 

بر دالیل قرآنی هر یک از موارد مذکور، ي نخست حکم نمود. بنا  فرع یا مسأله
 گردد. ست که با آن، احکام شرعی ثابت می دلیلی

ي فضیلت دعا ذکر کرده و  ابتدا آیاتی از قرآن کریم را درباره /در هر حال مؤلف
باره پرداخته است؛ از جمله حدیثی بدین مضمون که  پس از آن به ذکر احادیثی در این

؛ یعنی: دعا جزو »دعا، همان عبادت است«فرمود:  پیامبرگوید:  می $نعمان بن بشیر
 فرماید: می جا که اهللا کند؛ آن ي اهللا متعال نیز این نکته را تأیید می عبادت است؛ فرموده

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ ونَ َتكۡ �َسۡ  �َّ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  ِ�ُ

   ]٦٠: غافر[     ﴾٦٠ َداِخرِ�نَ  مَ َجَهنَّ  ُخلُونَ َسَيدۡ 

در صحیح  /؛ آلبانی3407، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی3407صحیح الجامع، ش:  )1(
 سته است.این حدیث را صحیح دان 550األدب المفرد، ش: 
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 شک آنان که از عبادت من  و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعاي شما را بپذیرم. بی

 کنند، به زودي خوار و سرافکنده وارد دوزخ خواهند شد. سرکشی می

ونَ َتكۡ �َسۡ ﴿فرمود: اهللا نشان ؛ و این، »د��عن «و نفرمود:  ﴾ِعَباَدِ�  َ�نۡ  ِ�ُ
کند و پروردگارش  رو که وقتی انسان دعا می دهد که دعا، همان عبادت است؛ از آن می

بر هر  دارد که اهللا کند و اذعان می خواند، در حقیقت به کمال االهی اعتراف می را می
نماید و بخشش  اش را اجابت می کاري تواناست و هموست که دعا و درخواست بنده

ي عاقل، به  دهد. لذا بنده اش باز بدارد، ترجیح می تش را بندهکه نعم و عطا را بر این
روایی را  خوانَد؛ هیچ پادشاه و فرمان را نمی برد و کسی جز اهللا کسی جز اهللا پناه نمی

کند.  فریادخواهی نمی یک از پیامبران و دوستان اهللا خواهد و از هیچ به کمک نمی
یابی؛ چه دعایت  کنی، پاداش می عا میاین، حقیقت عبادت است؛ لذا هنگامی که د

، ات برآورده نگردد؛ زیرا با دعا و اظهار نیاز به پیشگاه اهللا پذیرفته شود و چه خواسته
پروردگارا! مرا بیامرز؛ پروردگارا! بر من رحم «گویی:  گاه که می اي. آن عبادتش کرده

 ست که تو را به اهللا هایی ها عبادت ي این ، همه»فرما؛ پروردگارا! مرا هدایت کن
 شود. گرداند و اجر و ثوابش براي تو ثبت می نزدیک می

*** 

ْت: اَكَن رُسوُل اهللا &وعن اع�شة -١٤٧٤
َ
ال

َ
اَعءِ، َو�ََدُع َما  ق �َْسَتِحبُّ اجَلَواِمَع ِمَن ادلُّ

 )1([روایت ابوداود با اسناد جید] ِسَوى َذلَِك.
دعاهاي جامع را دوست داشت و جز آن  اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
 کرد. را ترك می

اَل: اَكَن أ�رُث داعءِ انلَّيِبِّ  وعن أ�ٍس  -١٤٧٥
َ
ْ�َيا َحَسَنًة، َوِ� ا�َّ: «ق  آتَِنا يف ادلُّ

 )2([متفق علیه] ».اآلِخَرةِ َحَسَنًة، َوقَِنا َعَذاَب انلَّارِ 

 .1332، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی4949صحیح الجامع، ش:  )1(
 .2690؛ و صحیح مسلم، ش: 6389صحیح بخاري، ش:  )2(
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 ِ �ٌَس إ
َ
اَل: َوَ�َن أ

َ
َذا أراَد أْن يَْدُعَو بَِدْعَوٍة َداَع بَِها، َو�َِذا أراَد أْن زاد مسلٌم يِف روايتِه ق

 يَْدُعَو بُِداَعٍء َداَع بَِها �ِيِه.
 آتَِنا ا�َّ«گفت:  این بود که می ترین دعاي پیامبر گوید: بیش می انسترجمه: 

ْ�يَا َحَسنًَة، َوِ� اآلِخَرِة َحَسنًَة، َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ   .»يف ادلُّ
که  هنگامی گوید: انس مسلم در روایتش افزون بر این آورده است که راوي می

کرد، حتماً این عبارت دعایی  گفت و هر دعایی می خواست دعا کند، این دعا را می می
 خواند. را هم در دعایش می

 شرح
در فضیلت دعا، احادیثی آورده است؛ از جمله: حدیثی بدین مضمون  /مؤلف
دعاهاي جامع را دوست داشت و جز آن را ترك  اهللا رسول«گوید:  می &که عایشه

کرد و معموالً  ترین دعاها را انتخاب می براي دعا کردن جامع ؛ یعنی: پیامبر»کرد می
شود؛  پرداخت؛ زیرا دعاي جامع و فراگیر، شامل جزئیات نیز می به دعاهاي جزئی نمی

خواهد که او را وارد بهشت  رش میکه انسان از پروردگا عنوان مثال: هنگامی به
و دیگر نیازي به » پروردگارا! مرا وارد بهشت بگردان«ست که بگوید:  بگرداند، کافی

هایی در بهشت وجود دارد که  گفتن جزئیات یا توصیف بهشت نیست؛ زیرا نعمت
اش  که به توصیف بهشت و بیان جزئیات خواسته خبر است و هنگامی انسان از آن بی

گوییِ خود خالصه کرده است؛ ولی  هاي بهشتی را در جزئی زد، انگار که نعمتپردا می
 اگر دعایش جامع و کلی باشد، فراگیرتر و زیباتر خواهد بود.

در مواردي یک دعا را سه  ست که تکرار دعا اشکالی ندارد؛ زیرا پیامبر گفتنی
در دعاهایش  برترین دعاهایی که غالباً پیام فرمود. یکی از جامع بار تکرار می

ٓ ﴿ گفت، این دعاي قرآنی بود که: می �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َر�ََّنا  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  َيا�ُّ
در دنیا به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی بده «؛ یعنی:  ]٢٠١: البقرة[ ﴾٢٠١ �َّارِ ٱ َعَذاَب 

ٓ ﴿. »و ما را از عذاب آتش محفوظ بدار �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َر�ََّنا هاي  ي خوبی شامل همه ﴾َحَسَنةٗ  َيا�ُّ
هاي دنیا  دنیا از قبیل: همسر شایسته، سواريِ خوب، مسکنِ راحت و دیگر خوبی

گیرد؛ مانند:  هاي آخرت را در برمی ي خوبی نیز همه ﴾َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ� ﴿شود؛  می
ال با دست راست، عبور آسان و راحت از ي اعم حساب و کتابِ آسان، دریافت نامه
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هاي آخرت.  و ورود به بهشت و دیگر خوبی پل صراط، نوشیدن از حوض پیامبر
 تر است و انس ي دعاها جامع ترین دعاها و بلکه از همه این دعا، یکی از جامع
کرد، حتماً این دعا را نیز در  گفت و هرگاه دعاي دیگري می همواره این دعا را می

کرد.  آورد. به عبارت دیگر: آن بزرگوار این دعا را هرگز ترك نمی اي خویش میدع
گر فضیلت این دعاست؛ لذا شایسته است که به این دعاي جامع و کامل،  این، بیان

خواند و در هر دورِ  در پایان طواف این دعا را می رو پیامبر بند باشیم؛ از این پاي

ٓ ﴿گفت:  می» جراالسودح«و » رکن یمانی«طواف در میان  �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َر�ََّنا  َحَسَنةٗ  َيا�ُّ
 .﴾�َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ� 

*** 

َك الُهَدى، واتلُّىَق، ا�َّ «اَكَن َ�ُقوُل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن ابن مسعودٍ  -١٤٧٦
ُ
 أْسأل

ِّ
 إ�

، والِغَ� 
َ

 )1([روایت مسلم] ».والَعَفاف
 إ�ِّ ا�َّ«گفت:  این دعا را می -معموالً -گوید: پیامبر می مسعود ابنترجمه: 

 .»أْسألَُك الُهَدى، واتلُّىَق، والَعَفاَف، والِغَ� 
 شرح

در این باب آورده است؛ حدیثی  /ست که مؤلف این، یکی دیگر از احادیثی
این دعا را  -معموالً -گوید: پیامبر می بدین مضمون که عبداهللا بن مسعود

در این دعا چهار  . پیامبر» إ�ِّ أْسألَُك الُهَدى، واتلُّىَق، والَعَفاَف، والِغَ� ا�َّ«گفت:  می
پروردگارا! من از تو هدایت «؛ یعنی: » إ�ِّ أْسألَُك الُهَدىا�َّ«درخواست داشت: 

باشد:  میهدایت، به معناي علم و دانش سودمند است و بر دو نوع ». خواهم می
هدایت علمی، و هدایت عملی. برخی از علما این دو نوع هدایت را با نام هدایت 

اند؛ هدایت داللت، این است که انسان به راه راست  داللت و هدایت توفیق ذکر کرده
ست؛ و هدایت توفیق این است که انسان، توفیق  رهنمون شود که همان هدایت علمی

باشد. لذا هنگامی که انسان از پروردگارش  عملی می عمل پیدا کند که همان هدایت

 آمده است. (مترجم)] 72ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2721صحیح مسلم، ش:  )1(
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خواهد  می خواهد: از اهللا کند، در حقیقت از او دو چیز می درخواست هدایت می
ست که  که به او علم و دانش عنایت کند و به او توفیق عمل بدهد. این، همان چیزي

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿آمده است: » فاتحه«ي  در سوره ۡ ٱ َط لّصِ ؛ یعنی: ما را به راه راست  ﴾مَ َتِقيُمسۡ ل
و کارهاي نیک راهنمایی بفرما و توفیقمان بده که کارهاي نیک انجام دهیم؛ زیرا مردم 

 اند: باره چهار دسته در این
گروهی که اهللا متعال به آنان علم و آگاهی داده است و آنان اهل عمل هستند؛ 

 این، بهترین دسته است.
 اند و هم از عمل. هگروهی که هم از علم محروم شد

 اند. گروهی که علم و آگاهی دارند، اما از عمل باز مانده
 شوند. کنند؛ لذا گمراه می و گروهی که بدون علم، عمل می

ي نخست هستند که علم و عمل را با هم دارند؛ و این، در  بهترین گروه، دسته

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿گوییم: گنجد. یا در این معنا که می درخواست هدایت می ۡ ٱ َط لّصِ ؛ ﴾َتقِيمَ ُمسۡ ل

؛ یعنی: و از تو تقوا و »وا�َُّ� «یعنی: به ما علم و آگاهی و توفیق عمل بده. 
هاي االهی و پرهیز از  اي جامع است که انجام فرمان خواهم. تقوا، واژه پرهیزگاري می

عناي باشد که به م می» وقایه«ي  ي واژه خانواده شود؛ تقوا هم نواهیِ او را شامل می
رهاند، انجام اوامر  ست و تنها چیزي که انسان را از عذاب االهی می حفظ و نگهداري

 االهی و دوري از نواهیِ اوست.
دامنی و شامل انواع زنا از جمله: زناي چشم یا  ؛ یعنی: عفت و پاك»والَعَفاَف «
را از  شود. اهللا متعال ما چرانی، زناي دست زدن، زناي شرمگاه و زناي شنیدن می چشم

ترین کارهاست؛ اهللا  ها مصون بدارد؛ زیرا زنا، یکی از بدترین و زشت انواع این پلیدي
 فرماید: متعال می

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿ ۖ ٱ َرُ�وا ٰ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  لّزَِ�ٰٓ ٓ  ِحَشةٗ َ�    ]٣٢: اإلرساء[               ﴾٣٢ َسبِيٗ�  ءَ وََسا
 ست. ر زشت و راه بد و ناپسنديگمان زنا، کار بسیا و به زنا نزدیک نشوید؛ بی

زنا، فساد اخالقی و اجتماعی و تباهیِ قلوب و ادیان و نیز خراب شدن نَسب و 
 ها را در پی دارد. تبار انسان
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چه که مردم  نیازي از خَلق است؛ بدین معنا که انسان نسبت به آن ، بی»الِغَ� «و 
، قانع -کم یا زیاد -خشیده استبه او ب چه اهللا نیازي کند و به آن دارند، احساس بی

بسیار مردمانی که اهللا متعال مال و ثروت  ست. چه ناپذیري باشد. قناعت گنج پایان
دوست هستند که همواره احساس  قدر مال ها ارزانی داشته است، اما آن فراوانی به آن

هیم خوا کنیم، در حقیقت از او می نیازي می درخواست بی کنند! وقتی از اهللا فقر می
نیازي  که به ما قناعت بدهد تا نسبت به آن چه که به مردم داده است، احساس بی

خواهیم که با بخشش و  می چنین بدین معناست که از اهللا کنیم؛ این درخواست هم
ما  نیاز بگرداند. لذا شایسته است که هر یک از  عطاي خویش، ما را از دیگران بی

 إ�ِّ ا�َّ«بخواهد و بگوید:  هارگانه را از اهللاین موارد چ پیروي از پیامبر به
 .»أْسألَُك الُهَدى، واتلُّىَق، والَعَفاَف، والِغَ� 

*** 

ْشَيمَ  -١٤٧٧
َ
َمُه انلَّيِبُّ  وعن طارق بن أ

َّ
َم َعل

َ
اَل: اَكَن الرَُّجُل إَِذا أْسل

َ
الََة ُ�مَّ أَمرَهُ  ق الصَّ

ِ� ا�َّ«أْن يَْدُعَو بِهؤالَءِ اللَكَِماِت: 
ْ
ِفْر يِل، َوارمَْحِْ�، َواْهِد�، واََعفِ�، َواْرُزق

ْ
[روایت  ». اغ

 )1(مسلم]
وُل  و� روايٍة هل عن طارٍق: �نَّه َسِمَع انلَّيِبَّ 

ُ
ْيَف أق

َ
وَأتاهُ رَُجٌل َ�َقاَل: يَا رسول اهللاِ ك

اَل: 
َ
؟ ق ُل َر�ِّ

َ
ْل: «ِحْ�َ أْسأ

ُ
ِفْر يِل، َوارمَْحْ ا�َّق

ْ
َك  اغ

َ
َْمُع ل ِ�، فإنَّ هؤالَءِ جتَ

ْ
ِ�، َواَعفِ�، واْرُزق

 ».ُدْ�َياَك َوآِخَرتََك 
نماز را به او  شد، پیامبر گوید: هرکس مسلمان می می طارق بن اشْیمترجمه: 
 اْغِفْر يِل، ا�َّ«فرمود که با این کلمات دعا کند:  داد و سپس به او می آموزش می

 .»�، واََعفِ�، َواْرُزقِْ� َوارمَْحِْ�، َواْهدِ 
 گوید: مردي نزد پیامبر می و در روایتی دیگر از مسلم آمده است که طارق

خواهم، چه  خدا! هنگامی که از پروردگارم چیزي می آمد و عرض کرد: اي رسول
مات که این کل  اْغِفْر يِل، َوارمَْحِْ�، واََعفِ�، واْرُزقِْ� ا�َّبگو: «بگویم؟ فرمود: 

 ».آورد هاي دنیا و آخرتت را براي تو فراهم می خواسته

 .2697صحیح مسلم، ش:  )1(
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 شرح
ي این باب، حدیثی بدین مضمون آورده است که طارق بن  در ادامه /مؤلف

؛ زیرا »داد نماز را به او آموزش می شد، پیامبر هرکس مسلمان می«گوید:  می اشْیم
 -عبارتند از: شهادتین نماز مهم ترین رکن اسالم پس از شهادتین است. ارکان اسالم

ي نماز، دادن زکات،  ، اقامه-اهللا اال اهللا وأنَّ �مداً رسول أشهد أن الاهلیعنی: گفتنِ 
ترین رکن اسالم پس از  جا که مهم الحرام. از آن اهللا ي رمضان و حج بیت روزه

داد و  مسلمانی آموزش می نماز را به هر تازه اهللا شهادتین، نماز است، لذا رسول
 اْغِفْر يِل، َوارمَْحِْ�، َواْهِد�، ا�َّ«فرمود که با این کلمات دعا کند:  پس به او میس

به هر  . این دعا، شامل پنج درخواست مهم است که پیامبر»واََعفِ�، َواْرُزقِْ� 
 داد. مسلمانی آموزش می تازه

که مسلمان  ست: کافر همین یگفتن». یا اهللا! گناهانم را بیامرز«یعنی:  » اْغِفْر يِل ا�َّ«
 فرماید: باره می آمرزد؛ اهللا متعال در این شود، اهللا متعال گناهانش را می می

ِينَ  قُل﴿ ْ َ�َفُروٓ  ّلِ�َّ ْ  إِن ا ا لَُهم َفرۡ ُ�غۡ  يَنَتُهوا   ]٣٨: األنفال[              ﴾٣٨ َسلََف  قَدۡ  مَّ
 شود.بخشیده می انهایشگذشتهبه کافران بگو: اگر (از کفر) باز آیند،  

چنان ادامه دارد و هر مسلمانی پس از مسلمان  با این حال درخواست آمرزش، هم
گونه که در  آمرزش بخواهد؛ زیرا انسان، از گناه تُهی نیست؛ همان شدن باید از اهللا

ابُونَ «حدیث آمده است:  اِ�َ� اتلَّوَّ َطَّ
ْ
اٌء، وََخْ�ُ اخل ي  همه«یعنی:  )1(؛»لُكُّ بَِ� آَدَم َخطَّ

 ».کنند ها خطاکارند و بهترین خطاکاران، کسانی هستند که توبه می انسان
و رحمتت را بر من کامل بگردان. لذا این دعا » بر من رحم بفرما«، یعنی: »َوارمَْحِْ� «

باشد، هم شامل طلب رحمت؛ درخواست آمرزش به  هم شاملِ درخواست آمرزش می
هاست. و طلب  مدهاي ناشی از گناهان و مجازات آنها و پیا معناي رهایی از بدي

باشد؛ زیرا رستگاري دو  می خواهش هاي دل یابی انسان به چیز رحمت، به معناي دست
 ها. یابی به اهداف و خواستنی ها و امور ناگوار، و دست بعد دارد: رهایی از بدي

 همان علم و تر بیان شد که هدایت،  پیش». مرا هدایت کن«، یعنی: »َواْهِد�«
 

 . (مترجم)]87ي  شرح حدیث شمارهتر گذشت. [ر.ك:  تخریج این حدیث پیش )1(
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 آگاهی و توفیقِ عمل است.
ي امراض عافیت ببخشی. امراض  خواهم که مرا از همه ؛ یعنی: از تو می»واََعفِ�«

هاي جسمی. اهللا متعال  اند: امراض قلبی مانند نفاق و ریا، و بیماري بر دو گونه
 فرماید: ي امراض قلبی می درباره
َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ� ﴿ ُ ٱ َفَزاَدُهمُ  مَّ   ]١٠: البقرة[                                           ﴾اَمَرٗض  �َّ
 هایشـان، بیماريِ (نفاق) وجود دارد؛ پس اهللا بر بیماریشان افزود. در دل 

ست و هم  درستی خواهیم، هم شامل سالمتی و تن عافیت می لذا وقتی از اهللا
هاي  بدتر و شدیدتر از بیماريمراتب  ست امراض قلبی، به شامل امراض قلبی. گفتنی

هاي جسمی شکیبایی ورزد و به اجر و  ست؛ زیرا اگر انسان در برابر بیماري جسمی
ي گناهان اوست و بر درجاتش در نزد  اش کفاره ثواب االهی امیدوار باشد، بیماري

 ست. اي افزاید و نهایتش مرگ است؛ و مرگ، فرجام هر موجود زنده می اهللا
ی، تباهی دنیا و آخرت را در پی دارد؛ زیرا قلبی که به بیماريِ شک ولی امراض قلب

هاي دینی یا به مرضِ دشمنی  رغبتی به آموزه  و تردید، یا نفاق و ریا، و یا به بیماريِ بی
با دوستان االهی و امثال آن گرفتار شده، دنیا و آخرت چنین انسانی تباه گشته است؛ از 

بدین نکته توجه داشته باشیم  درخواست عافیت از اهللارو شایسته است که هنگام  این
کنیم و هم سالمتی از امراض  درستی را درخواست می که از او هم عافیت جسمی و تن

 قلبی را. محور امراض قلب، شک و تردید و نیز شرك و شهوت است.
آمد و عرض  آورده، آمده است: مردي نزد پیامبر /در لفظ دیگري که مؤلف

خواهم، چه بگویم؟ فرمود:  خدا! هنگامی که از پروردگارم چیزي می رسولکرد: اي 
لذا شایسته است که انسان این دعاي ».  اْغِفْر يِل، َوارمَْحِْ�، واََعفِ�، واْرُزقِْ� ا�َّبگو: «

مسلمانی آموزش  این دعا را به امتش و به هر تازه که پیامبر نبوي را فرابگیرد؛ چنان
ام از قبیل: آب و غذا، و لباس و مسکن و  هاي جسمی ، یعنی نیازمندي»ُزقِْ� ارْ «داد.  می

امثال آن را برآورده ساز و نیز روزيِ قلبم را که همان علم سودمند و عمل شایسته 
ي حیات  است، به من عطا کن؛ بنابراین رزق و روزي بر دو گونه است: رزقی که مایه

انی دینی و ایمانیِ انسان را در پی دارد و بدن است و رزقی که حیات قلب یا زندگ
 کند. انسان، هر دو نوع روزي را از اهللا متعال درخواست می
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اَل رُسوُل اهللا $وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٤٧٨
َ
اَل: ق

َ
 ا�َّ: «ق

َ
 ُمرَصِّف

و�َنا ىلَعَ َطاَعتَِك 
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
وِب رَصِّف

ُ
 )1([روایت مسلم] ».الُقل

 ا�َّ «چنین دعا کرد:  اهللا گوید: رسول می $هللا بن عمرو بن عاصعبداترجمه: 
  »ُمرَصَِّف الُقلُوِب رَصِّْف قُلُو�نَا ىلَعَ َطاَعِتَك 

يب هر�رةَ  -١٤٧٩
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
َ�َعوَُّذوا بِاهللاِ ِمْن َجْهِد ابَلالَءِ، َوَدَرِك «ق

َقاءِ، َوُسوءِ الَقَضاءِ، َوَشمَ  ْعَداءِ الشَّ
َ
 )2([متفق علیه]». اتَِة األ

 زِْدُت واحدةً ِمْنَها.
ِّ

ُشكُّ ��
َ
اَل سفيان: أ

َ
 و� روايٍة ق

فرسا و سختیِ  از گرفتاريِ طاقت«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریرهترجمه: 
بختی، سرنوشت بد (یا قضاوت نادرست از سوي خود) و  بال، (و نیز از) نگون
 ».  پناه ببریدشادکامی دشمنان به اهللا

گوید: شک دارم که یکی از  می -یکی از راویان -در روایتی آمده است که سفیان
 این چهار مورد را من افزوده باشم.

 شرح
 $حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که عبداهللا بن عمرو بن عاص /مؤلف

؛ »ْف قُلُو�نَا ىلَعَ َطاَعِتَك  ُمرَصَِّف الُقلُوِب رَصِّ ا�َّ«چنین دعا کرد:  اهللا گوید: رسول می
هایمان را به سوي اطاعت خویش متمایل و  ها! دل ي دل یا اهللا! اي تغییردهنده«یعنی: 

ها همانند یک قلب  ي انسان هاي همه دل«؛ زیرا در حدیث آمده است: »ثابت بگردان
هد، هرگونه که بخوا در میان دو انگشت از انگشتان پروردگار رحمان است و اهللا

بخواهیم که  رو شایسته است که همواره از اهللا از این». گرداند آن را دگرگون می
طور ویژه  هایمان را بر اطاعت خویش ثابت و پایدار بدارد. در این دعا، قلب به دل

فرموده  ي بدن به قلب بستگی دارد و پیامبر ذکر شده است؛ زیرا صالح و فساد همه
َال و�ِنَّ يف اجل«است: 

َ
َسِد ُمضَغًة إذا صلََحت َصلََح اجلَسُد لُكُّه، َو�ِذا فََسَدْت فََسَد اجلََسُد أ

 .2654صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2707صحیح مسلم، ش: )؛ و 6616، 6347، ش: (صحیح بخاري )2(
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ُب 
ْ
َال َوِ� الَقل

َ
گوشتی در بدن وجود دارد که صالح و فساد  پارههان! «؛ یعنی: »لُكُّه؛ أ
 ».ي بدن وابسته به آن است. بدانید که آن عضو، قلب است همه

؛ در نگاه نخست به این دعا »�نَا ىلَعَ َطاَعِتَك رَصِّْف قُلُو«در این دعا آمده است: 
شد؛ اما  گفته می »إىل َطاَعِتَك «، »ىلَعَ َطاَعِتَك «جاي  رسد که بهتر بود به نظر می چنین به

باشد و مفهومش این است که هم  تر می عبارتی که در متن حدیث آمده است، بلیغ
ر این اطاعت ثابت و استوار را ب قلب ما را به اطاعت خویش متمایل گردان و هم آن

ست. و  منتفی »إىل َطاَعِتَك «قرار بده. در صورتی که بحث ثبوت و پایداري در مفهوم 
بدین صورت است که به  برداري از اهللا ثبوت و پایداري قلب بر اطاعت و فرمان

شود، به عبادتی  معصیت و نافرمانی از او روي نیاورد و هرگاه از عبادتی فارغ می
بپردازد؛ مثالً پس از اداي نماز صدقه دهد و چون صدقه داد، روزه بگیرد و دیگر 

برداري  گاه به کسب علم بپردازد و به همین ترتیب همواره در حالِ اطاعت و فرمان آن
 ُمرَصَِّف الُقلُوِب ا�َّ«باشد؛ پس شایسته است که همواره این دعا را بگوییم:  از اهللا

 .» َطاَعِتَك رَصِّْف قُلُو�نَا ىلَعَ 
َ�َعوَُّذوا بِاِهللا ِمْن َجْهِد «فرمود:  گوید: پیامبر می و اما دومین حدیث؛ ابوهریره

ْعَداءِ 
َ
َقاِء، وَُسوِء الَقَضاِء، وََشَماتَِة األ در این حدیث به ما اهللا . رسول»ابَلالَِء، وََدرَِك الشَّ

 پناه ببریم: دستور داده است که از چهار مورد به اهللا
ست: بال بر دو گونه  فرسا. گفتنی ؛ یعنی از بال و گرفتاريِ طاقت»َجْهِد ابَلالَءِ « یکم:

که کسی  ها، و بالي معنوي مانند این است: بیماري جسمی مانند انواع بیماري
هایش را پنهان نماید.  شخصیت انسان را خُرد کند یا با زبانش از او بد بگوید و خوبی

تر  هاي جسمی نیز سخت ، دشوار است؛ حتی از بیماريچنین بالهایی براي انسان
بریم. عالوه بر  پناه می فرسا به اهللا ها و بالهاي طاقت رو از گرفتاري باشد. از این می

در ها و مصایب بزرگی دچار شود.  دو مورد مذکور، ممکن است که انسان به سختی
نند؛ اگر خیري به آنان ک این میان برخی از مردم اهللا را با شک و دودلی عبادت می

تا شوند؛ لذا  گردان می یابند و اگر بالیی به آنان برسد، روي برسد، به آن آرامش می
که اذیت و آزاري  خاطرند و همین برند، آسوده سر می زمانی که در عافیت و آرامش به

 دهند و بر آید، عنان صبر از دست می ها پیش می اي براي آن رسد یا شبهه به آن ها می
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خاطر گرفتاري و بالیی که به آن  گیرند و حتی ممکن است به تقدیر االهی خشم می
 نیست. ي اهللا اند، چیزهایی در دلشان بیاید که شایسته دچار شده
َقاءِ « دوم: پناه ببرید. شقاوت، متضاد  بختی به اهللا ؛ یعنی از نگون»وََدرَِك الشَّ

که کار ناشایست یا  کوست؛ چنانسعادت است و عامل سعادت و رستگاري، کار نی
بریم،  پناه می بختی به اهللا باشد. لذا وقتی از نگون ي شقاوت می بدکاري، مقدمه

بدین معناست که از او می خواهیم که ما را از انجام اعمال بدکاران و افراد 
 بخت مصون بدارد. نگون

ستش این است که از ؛ این عبارت، دو معنا دارد: مفهوم نخ»وَُسوِء الَقَضاءِ « سوم:
برم. و معناي دومش،  پناه می که بد قضاوت کنم یا حکم نادرستی نمایم، به اهللا این

تقدیري رقم بزند که براي انسان ناگوار است. گاه انسان عجوالنه  این است که اهللا
کند؛ این، یکی از مفاهیم این عبارت است.  یا بر اساس هواي نفس حکم می

امر ناگواري را براي انسان مقدر کند؛ این، مفهوم  ست که اهللاطور ممکن ا همین
 شود. ست که از این عبارت برداشت می دیگري

ْعَداءِ « چهارم:
َ
که دشمنان به سبب شکست شما یا به هر  ؛ یعنی: از این»وََشَماتَِة األ

 دلیل دیگري شادمان شوند، به اهللا متعال پناه ببرید؛ ناگفته پیداست که دشمن از
شود و از بابت پیروزي یا موفقیت دشمن  شکست و ناکامیِ طرف مقابل شادمان می

پناه  رو از شادکامی و شماتت دشمن به اهللا گردد. از این خویش، ناراحت می
ها به  به ما دستور داد که از آن اي بود که پیامبر ها موارد چهارگانه بریم. این می
 پناهنده شویم. اهللا

*** 

اَل: اَكَن رُسوُل اهللاوعن -١٤٨٠
َ
ِي ُهَو ِعْصَمُة ا�َّ«َ�ُقوُل:  ه ق

َّ
 أْصلِْح يِل ِديِ� اذل

يت �ِيَها َمَعادي، َواْجَعِل 
َّ
يت �ِيَها َمَعايِش، وأْصلِْح يِل آِخرِ� ال

َّ
أْمرِي، وأْصلِْح يِل ُدْ�َياَي ال

، َواْجَعِل الَموَت   )1([روایت مسلم] ».َراَحًة يِل ِمْن لُكِّ رَشٍّ احَلَياَة زِ�َاَدةً يِل يِف لُكِّ َخْ�ٍ

 .2720صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي ُهَو ا�َّ«گفت:  می اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه:  ِ
َّ

 أْصِلْح يِل ِديِ� اذل
ِعْصَمُة أْمِري، وأْصِلْح يِل ُدْ�يَاَي الَّيت ِ�يَها َمَعايِش، وأْصِلْح يِل آِخرِ� الَّيت ِ�يَها َمَعادي، 

، َواْجَعِل الَموَت َراَحًة يِل ِمْن لُكِّ رَشٍّ َواْجَعِل احلَيَ   )1(.»اَة ِزَ�اَدًة يِل يِف لُكِّ َخْ�ٍ

اَل يِل رسوُل اهللا وعن يلعٍّ  -١٤٨١
َ
ْل: : «قاَل: ق

ُ
ْدِ� ا�َّق  ». اْهِدِ�، وَسدِّ

َدادَ ا�َّ«و� روايٍة:  َك الُهَدى والسَّ
ُ
 أْسأل

ِّ
 )2([روایت مسلم] ». إ�

ْدِ� ا�َّبگو: «به من فرمود:  اهللا گوید: رسول می لیعترجمه:   ». اْهِدِ�، وَسدِّ
َدادَ ا�َّ«و در روایتی دیگر آمده است:   )3(.» إ�ِّ أْسألَُك الُهَدى والسَّ

اَل: اَكَن رسوُل اهللا وعن أ�ٍس  -١٤٨٢
َ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز ا�َّ«َ�ُقوُل:  ق

َ
 أ

ِّ
 إ�

َسِل، وَ 
َ
َرِم وابلُْخِل، وأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ، وأعوُذ بَِك ِمْن فِْتَنِة الَمْحَيا �هلاجُلنْبِ وَوالك

 ».َوالَمَماِت 
َبِة الرَِّجالِ «و� روايٍة: 

َ
يِْن، َوَغل ِع ادلَّ

َ
 )4([روایت مسلم] ».َوَضل

ُعوُذ  ا�َّ«گفت:  همواره این دعا را می اهللا گوید: رسول می انسترجمه: 
َ
إ�ِّ أ

، وأعوُذ بَِك �هلبَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل، َواجلنُْبِ و َرِم وابُلْخِل، وأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ
 .»ِمْن فِتْنَِة الَمْحيَا َوالَمَماِت 

يِْن، وََغلَبَِة الرَِّجالِ «و در روایتی آمده است:   )5(.»وََضلَِع ادلَّ

ام در آن  هاست و دنیایم را که زندگانی ي من از بدي دارنده یا اهللا! دینم را که نگه« ي دعا: ترجمه )1(
باشد، اصالح بفرما و زندگی را براي من موجب افزایش  به سوي آن می است و آخرتم را که بازگشتم

 ».ها بگردان ي بدي ي راحتی و رهایی از همه کارهاي نیک قرار بده و مرگ را براي من مایه
 .2725صحیح مسلم، ش:  )2(
مبتنی یا اهللا! از تو هدایت و پایداري در راه حق (و عمل درست که «هر دو دعا یک مضمون دارد:  )3(

 ».کنم بر سنت است) را درخواست می
 .2706صحیح مسلم، ش: )؛ و 6367، 6363، 2823، ش: (صحیح بخاري )4(
برم؛ و از  یا اهللا! من از ناتوانی، تنبلی، ترس و بزدلی، و پیري و بخل به تو پناه می« ي دعا: ترجمه )5(

ي این دعا در  ي ادامه و اما ترجمه». شوم ي زندگی و مرگ به تو پناهنده می عذاب قبر و نیز از فتنه
 ».برم و از سنگینیِ بدهی و از چیرگی و ستم دیگران به تو پناه می«روایت دوم: 
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 شرح
ست بدین مضمون که  در این باب آورده، حدیثی /لفیکی از احادیثی که مؤ

 إ�ِّ أْسألَُك ا�َّ«فرمود که این دعا را بگوید:  طالب به علی بن ابی اهللا رسول
َدادَ  َدادَ «تر مفهوم هدایت بیان شد. و اما  . پیش»الُهَدى والسَّ بدین مفهوم است که  »سَّ

 فرماید: انحراف باشد؛ اهللا متعال میگفتار، کردار و پندارِ انسان، درست و بدور از 
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ عۡ  لَُ�مۡ  لِحۡ يُۡص  ٧٠ اَسِديدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقُولُوا

َ
 لَُ�مۡ َ�ٰ أ

 ]٧١  ،٧٠:  األحزاب[    ﴾ُذنُوَ�ُ�مۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ 
د تا اهللا اعمالتان را براي شما اي مؤمنان! تقواي االهی پیشه کنید و سخن استوار بگویی  

 اصالح نماید و گناهانتان را بیامرزد.

 ي بزرگ دارد: جا؛ لذا ذکرِ اهللا متعال دو فایده سخن استوار، یعنی گفتارِ درست و به
 اصالحِ کردار انسان. یکم:
 آمرزش گناهان. دوم:

هدایت و  رو شایسته است که انسان همواره این دعا را بگوید و از اهللا از این
 إ�ِّ أْسألَُك الُهَدى ا�َّ «کاري و پایداري در راه حق را درخواست نماید:  درست

َدادَ  ْدِ� ا�َّ«یا  »والسَّ ؛ هر دو یک معنا دارد. از دیگر احادیث این باب، » اْهِدِ�، وَسدِّ
ْح  أْصلِ ا�َّ «گفت:  می اهللا گوید: رسول می حدیثی بدین مضمون است که ابوهریره

ِي ُهَو ِعْصَمُة أْمرِي، وأْصِلْح يِل ُدْ�يَاَي الَّيت ِ�يَها َمَعايِش، وأْصِلْح يِل آِخرِ� الَّيت 
َّ

يِل ِديِ� اذل
، َواْجَعِل الَموَت َراَحًة يِل ِمْن لُكِّ رَشٍّ   .»ِ�يَها َمَعادي، َواْجَعِل احلَيَاةَ ِزَ�اَدةً يِل يِف لُكِّ َخْ�ٍ

ي ُهَو ِعْصَمُة ا�َّ«ن آغاز شده است: این دعا با موضوع دی ِ
َّ

 أْصِلْح يِل ِديِ� اذل
ها و سپري در برابر دشمنان است  ي ي بد ي انسان از همه دارنده ؛ یعنی دین نگه»أْمِري

مانَد.  و هرچه دین انسان درست و شایسته باشد، انسان از هرگونه بدي مصون می
دو شرط اساسی براي درست بودن دین  اهللا و پیروي از رسول اخالص براي اهللا

ورزد، درست نیست؛ هرکه از روي ریا  رو دینِ کسی که به اهللا شرك می است؛ از این
و خودنمایی نماز بخواند یا از روي ریا و خودنمایی روزه بگیرد یا صدقه دهد و 

نجام و طلب علم یا جهاد را از روي ریا ا قرآن بخواند یا اعمالی از قبیل ذکرِ اهللا
إّن اهللا «فرماید:  دهد، اعمالش تباه و باطل است؛ زیرا اهللا متعال در حدیثی قدسی می
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رَشَك ِ�يه َمىِعَ َغ�ِي تََر�تُه َورِش 
َ
ِك، َمن َعِمَل َ�َمًال أ �ء َعِن الرشِّ َ  )1(.»هُ �َ قال: أنا أغ� الرشُّ

نیازم؛ هر  ك بیطور مطلق از شر اهللا فرموده است: من، بر خالف شریکان، به«یعنی: 
کس، عملی انجام دهد و جز من را در آن عمل، شریکم بسازد، او را با شرکش (عمل 

گونه است و از شرّ و بدي مصون  گذار نیز همین بدعت». گذارم  آمیزش) وا می شرك
فإنَّ «فرموده است:  ست؛ پیامبر شود، عینِ بدي نیست؛ بلکه بدعتی که مرتکب می

اي، بدعت است و  هر عمل خودساخته«یعنی:  )2(.»�َّ بدعٍة ضاللةٌ لُكَّ �دثٍة بدعٌة و
شود و به روشی  گذار یا کسی که مرتکب بدعت می بدعت». ست هر بدعتی، گمراهی

خوانَد، عملش مردود  گوید یا نماز می ثابت نیست ذکر و تسبیح می که از پیامبر
دهد و انسان  استه جلوه میسان یک عبادت، زیبا و آر است. گاه شیطان یک عمل را به

پردازد؛ ولی  گرید و خاشعانه به انجام آن می شود و با انجام آن می به آن فریفته می
بدعت است و هیچ سودي  -اگرچه با گریه و خشوع باشد -انجام چنین اعمالی

روند و  ندارد؛ بلکه مردود، و عین گناه و معصیت است؛ مگر نصارا به کلیسا نمی
تر است! با این  ی گریه و خشوعشان از برخی از مسلمانان نیز بیشگریند؟ حت نمی

همه گریه و خشوع سودي برایشان  حال چون بر ضاللت و گمراهی قرار دارند، آن
بینیم که اذکار  ویژه صوفیه را می اند؛ گاه اهل بدعت به گونه ندارد. اهل بدعت نیز همین
همه ذکر  گویند؛ اما این شوع ذکر میسازند و با گریه و خ فراوانی را وِرد خویش می

مقرر نموده، نیست و  سودي به حالشان ندارد؛ زیرا عملشان مطابق روشی که اهللا
ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فُهو رَدٌّ «فرموده است:   پیامبر

َ
ْحدَث يف أ

َ
کسی که «؛ یعنی: »َمْن أ

چنین  هم». عملش مردود استدر دینمان، چیزي ایجاد کند که از آن نیست، بداند که 
ْمُرنَا َ�ُهو ردٌّ «فرموده است: 

َ
هرکس عملی انجام «یعنی:  )3(؛»َمْن َعِمَل عَمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

، بدین »أْصِلْح يِل ِديِ� «لذا  ».دهد که امر (دین) ما بر آن نیست، عملش، مردود است
ي ُهَو عِ «معناست که دینم را خالص و درست بگردان؛  ِ

َّ
، بدین نکته »ْصَمُة أْمِرياذل

 هاست. ها و فتنه ي انسان از بدي دارنده اشاره دارد که دین خالص و درست، نگه

 .نقل از ابوهریره به 2985صحیح مسلم، ش: )1(
 ).4369، 2549صحیح است؛ نک: صحیح الجامع ( )2(
 آمده است. [مترجم] 173ي  تر به شماره هر دو روایت پیش )3(
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؛ یعنی دنیایم را که زیستگاه من است، اصالح »وأْصِلْح يِل ُدْ�َياَي الَّيت ِ�يَها َمَعايِش «
ي در دنیا که روزگار تردید دنیا سراي ماندگار و جاي ماندن نیست؛ آنان بگردان. بی

گران کجایند؟  زادگان کجایند؟ ثروتمندان و توان زیستند، کجایند؟ شاهان و شاه می
اند! تو نیز  اند؟ همه از دنیا رفته و افسانه شده فقرا کجایند؟ سران و اشراف کجا رفته

ي باد و برگ خزان  راستی که دنیا، قصه شوي. به روي و افسانه می سرانجام از دنیا می
ها، برادران و نیاکان خود سخن  کالسی ي اساتید، دوستان، هم ما درباره است! اینک

اش خواب بوده و گذشته است! پس  اند؛ انگار همه گوییم؛ گویا هرگز در دنیا نبوده می
دنیا جاي ماندن نیست؛ ولی خوشا به حالِ انسانی که از فرصتی که در دنیا دارد، در 

گرداند. و  و دنیایش را براي آخرتش مفید می  دکن برداري می انجام کارهاي نیک بهره
افسوس و حسرت نصیب کسی خواهد بود که از دنیاي خویش براي آخرتش استفاده 

از دنیا به  اهللا رو رسول گردد. از این کار می سان در دنیا و آخرت زیان برد و بدین نمی
را وا  پس آنکند و س زیستگاهی تعبیر فرمود که انسان روزگاري در آن زندگی می

گردد؛ لذا در این دعا آمده  گذارد و از سفر دنیا به سراي خویش در آخرت باز می می
. آري؛ بازگشت همه به آخرت است و هیچ »وأْصِلْح يِل آِخرِ� الَّيت ِ�يَها َمَعادي«است: 

 فرماید: راه گریزي از این بازگشت، وجود ندارد. اهللا متعال در کتابش می
 ٱ إِنَّ  قُۡل ﴿

َ
لِ�َ ۡ� عۡ  �ٖ يَوۡ  تِ ِميَ�ٰ  إَِ�ٰ  ُموُعونَ لََمجۡ  ٤٩ ِخرِ�نَ �ٱوَ  وَّ  ﴾ ٥٠ لُو�ٖ مَّ

 ] ٥٠  ،٤٩: الواقعة[ 
 شوند.  گاه روزي مشخص، جمع می گمان پیشینیان و آیندگان، همگی در وعده بگو: بی 

ي گذشتگان و آیندگان را در میدانی بزرگ گرد  روز قیامت همه آري؛ اهللا
رسد و چشمانشان به باال دوخته  بانگ بزرگ آن روز به گوش همگان می آورد؛ می
 فرماید: باره می در این شود. اهللا می

﴿ ٰ ۡ  مٞ يَوۡ  لَِك َ� ُ  ُموعٞ �َّ ٰ  �َّاُس ٱ �َّ شۡ  مٞ يَوۡ  لَِك َوَ� ُرهُ  َوَما ١٠٣ ُهودٞ مَّ َجلٖ  إِ�َّ  ۥٓ نَُؤّخِ
َ
�ِ 

عۡ    ]١٠٤  ،١٠٣: هود[     ﴾ ١٠٤ ُدو�ٖ مَّ
ست که همه آن را خواهند  آیند و آن روز، روزي ست که مردم در آن گرد می ، روزيروز  آن

 اندازیم. تأخیر نمی دید. و ما، آن را جز تا زمان مشخصی به
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؛ لذا این »تا زمانی طوالنی و مشخص«و نفرمود: » تا زمانی مشخص«فرمود: 
وز شود و بازگشت هر کسی به سوي آخرت و ر دوران، خیلی زود سپري می

 نظم درآورده است: خوبی به رستاخیز است. شاعري فرزانه این را به
 حدبـاء �مـول يوماً ىلع آلـة لك ابن انىث و�ن طالت سالمته

هر آدمی هرچند عمري طوالنی کند، روزي او را روي تابوت حمل خواهند «
 ».کرد...

د؛ شو سوزد و خوراك حریق می ي ماست؛ کسی در آتش می این، سرانجام همه
گردد  خورند؛ آن یکی در دریا غرق می میرد و درندگان او را می دیگري، در بیابان می

دانیم که کی و چگونه  ي ماست؛ اما نمی شود؛ مرگ، فرجام همه ها می و خوراك ماهی
رو هر یک از ما  ي ما به سوي آخرت است؛ از این یا در کجا؟ ولی بازگشت همه

. »وأْصِلْح يِل آِخرِ� الَّيت ِ�يَها َمَعادي«گوید:  و می کند دعا می پیروي از پیامبر به
انسان را از آتش دوزخ برهاند و او را وارد  اصالح آخرت بدین معناست که اهللا

 بهشت بگرداند. امید است که اهللا متعال آخرت من و شما را اصالح نماید.
و زندگی را براي من موجب افزایش : «؛ یعنی»َواْجَعِل احلَيَاَة ِزَ�اَدًة يِل يِف لُكِّ َخْ�ٍ «

یابد، همواره بر  انسانی که در دنیا توفیق کارهاي نیک می». کارهاي نیک قرار بده
رو با انجام هر  کند؛ از این شود و خود نیز این را احساس می هایش افزوده می نیکی

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿گوید:  شود و می حال می کارِ نیکی، خوش ِيٱ ِ�َّ َّ�  ٰ  ُكنَّا َوَما َذالَِ�ٰ  َناَهَدٮ
نۡ  َ�ٓ لَوۡ  َتِديَ ِ�َهۡ 

َ
ٰ  أ ُ ٱ َناَهَدٮ ي اهللا است  ي حمد و ستایش ویژههمه: « ]٤٣: األعراف[ ﴾�َّ

». یافتیم کرد، هدایت نمی که ما را به سوي این هدایت فرمود و اگر اهللا هدایتمان نمی
گزارد،  شود: نماز می ه میهاي مسلمان نیکوکار افزود که هر روز بر نیکی خالصه این
کند، با برادر  خواَند، امر به معروف و نهی از منکر می گوید، قرآن می تسبیح می

دهد. چنین فردي  سان کارهاي نیک انجام می روست، و بدین مسلمان خود گشاده
َخُ� انلَّاِس «رو در حدیث آمده است:  تر عمر کند، به نفع اوست؛ از این هرچه بیش

ست که عمرش، طوالنی و  بهترین مردم، کسی«یعنی:  )1(؛»ُ�ُمرُه ، وََحُسَن َ�َملُهُ  َمْن َطاَل 
 ».کردارش، نیکو باشد

 . [مترجم]110ي  .ك: حدیث شمارهر )1(
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ي راحتی و  و مرگ را براي من مایه«؛ یعنی: »َواْجَعِل الَموَت َراَحًة يِل ِمْن لُكِّ رَشٍّ «
دعا کرد  رمرگ، پایان زندگیِ دنیاست؛ اما پیامب ».ها بگردان ي بدهی رهایی از همه

داند که  ها قرار ده؛ زیرا انسان نمی ي بدي بخش وي از همه مرگ را رهایی که اهللا
بسا اگر زیاد در دنیا بماند و عمري طوالنی کند، رو  آید؛ چه در دنیا چه بر سرَش می

کند که  قدر در دنیا عمر می بسا انسان آن به سراشیبی نهد و دینش تباه شود؛ چه
نماید یا آرزو  رسد که آرزوي مرگ می بیند و کار به جایی می نی میهاي فراوا فتنه
شد! ولی مرگی که پیش از رسیدن چنین  کند که اي کاش هرگز از مادر زاده نمی می
 اهللا رو رسول هاست؛ از این ها و بدي بخش انسان از این فتنه هایی باشد، رهایی فتنه

ي  ي راحتی و رهایی از همه مایهدرخواست نمود که مرگ را  در دعایش از اهللا
این دعا را بگویید:  پیروي از پیامبر کنم که همواره به ها قرار دهد. پیشنهاد می بدهی

ي ُهَو ِعْصَمُة أْمرِي، وأْصِلْح يِل ُدْ�يَاَي الَّيت ِ�يَها َمَعايِش، وأْصِلْح ا�َّ« ِ
َّ

 أْصِلْح يِل ِديِ� اذل
، َواْجَعِل الَموَت َراَحًة يِل ِمْن يِل آِخرِ� الَّيت ِ�يَها َمعَ  ادي، َواْجَعِل احلَيَاَة ِزَ�اَدًة يِل يِف لُكِّ َخْ�ٍ

 .»لُكِّ رَشٍّ 
*** 

اَل: اَكَن رسوُل اهللا وعن أ�ٍس  -١٤٨٣/١
َ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز، ا�َّ«َ�ُقوُل:  ق

َ
 أ

ِّ
 إ�

، و َسِل، َواجُلنْبِ
َ
عُ �هلَوالك

َ
وُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ، وأعوُذ بَِك ِمْن فِْتَنِة الَمْحَيا َرِم، َوابلُْخِل، وَأ

 ».َوالَمَماِت 
َبِة الرَِّجالِ «و� روايٍة: 

َ
يِْن، َوَغل ِع ادلَّ

َ
 )1([روایت مسلم] ».َوَضل

ُعوُذ ا�َّ«گفت:  همواره این دعا را می اهللا گوید: رسول می انسترجمه: 
َ
 إ�ِّ أ

، وأعوُذ بَِك �هلَوالَكَسِل، َواجلنُْبِ وبَِك ِمَن الَعْجِز  َرِم وابُلْخِل، وأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ
 .»ِمْن فِتْنَِة الَمْحيَا َوالَمَماِت 

يِْن، وََغلَبَِة الرَِّجالِ «و در روایتی آمده است:   .»وََضلَِع ادلَّ

تر  ي دعا پیش . [این حدیث و ترجمه2706صحیح مسلم، ش: ؛ و 2823، ش: صحیح بخاري )1(
 آمده است. (مترجم)]1482ي  شماره به
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يب ب�ٍر الّصّديق -١٤٨٣/٢
َ
اَل لرُسوِل اهللاوعن أ

َ
ْدُعو بِِه يِف : : �نَّه ق

َ
ْم� ُداَعًء أ

ِّ
َعل

اَل: 
َ
ْل: «َصاليَِت، ق

ُ
ِفْر يِل ا�َّق

ْ
اغ

َ
 أنَْت، ف

ّ
نُوَب إِال ثِ�اً، َوال َ�ْغِفُر اذلُّ

َ
 ك

ً
ما

ْ
مُت َ�ْفيِس ُظل

َ
 َظل

ِّ
 إِ�

 )1([متفق علیه] ».َمْغِفَرةً ِمْن ِعْنِدَك، وارمَْحِْ�، إنََّك أنَْت الَغُفوُر الرَِّحيمُ 
عرض کرد:  اهللا روایت است که وي به رسول از ابوبکر صدیق ترجمه:

 ا�َّ بگو:«فرمود:  اهللا دعایی به من آموزش دهید که با آن در نمازم دعا کنم؛ رسول
 أنَْت، فَاْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك،

ّ
نُوَب إِال ماً َكِث�اً، َوال َ�ْغِفُر اذلُّ

ْ
 إِ�ِّ َظلَمُت َ�ْفيِس ُظل

 )2(».وارمَْحِْ�، إنََّك أنَْت الَغُفوُر الرَِّحيمُ 
 شرح

گفت:  روایت است این دعا را فراوان می گوید: پیامبر می انس بن مالک
به نگرانی » هم«مترادف هستند؛ البته » هم و حزن«؛ »مِّ واحلََزنِ إهل إ�ِّ أُعوُذ بَِك ِمَن ا�َّ«

شود. انسانی که  به غم و اندوه گذشته گفته می» زنح«گردد و  و اندوه آینده اطالق می
باشد، زندگیِ تیره و تاري دارد؛ اما کسی  هاست و براي آینده نگران می در غمِ گذشته

پردازد و به صورتی که به او امر شده است، براي  که به وضعیت کنونی خود می
از اندوه  مبررو پیا شود، سکون و آرامش دارد؛ از این ي خویش آماده می آینده

مورد و به صورتی  برد. بسیاري از مردم بی پناه می گذشته و نگرانیِ آینده به اهللا
ها سایه  اندیشند؛ لذا نگرانی از آینده بر زندگیِ آن ي خود بسیار می جا به آینده نابه
گرداند؛ در صورتی که گذشت زمان نشان  افکند و زندگی را به کامشان تلخ می می
اي نبوده است که دلیلی براي  گونه اند و اصلِ مسأله به مورد نگران بوده بی دهد که می

اندیشند و  نگرانی وجود داشته باشد. بسیاري از مردم نیز بیش از حد به گذشته می
 کنند. خود را در غم گذشته، تباه می

. [نووي گوید: در روایتی 2705صحیح مسلم، ش: )؛ و 7387، 7386، 6326، ش: (صحیح بخاري )1(
 ظلماً «چنین عالوه بر  ام بخوانم. هم را در خانه دعایی به من بیاموز که آنآمده است؛ یعنی »  بييِت ِ� وَ «

بندي میان این دو روایت، گفته  نیز روایت شده است؛ پس شایسته است که با جمع» كب�اً «، »كث�اً 
 ».]كب�اً  كث�اً «شود: 

آمرزد؛ پس  گناهان را نمیام و کسی جز تو  یا اهللا! من بر خویشتن ستم فراوانی کرده« ي دعا: ترجمه )2(
 ».مرا با آمرزشی از سوي خویش بیامرز و بر من رحم فرما که تو بسیار آمرزنده و مهرورزي
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ُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز و«
َ
و تنبلی به تو پناه  از ناتوانی، پیري«؛ یعنی: »َرِم َوالَكَسِل �هلَوأ

 دارد؛ لذا پیامبر ؛ زیرا هریک از این سه مورد، انسان را از کار و عمل باز می»برم می
 برد. پناه می از ناتوانی، تنبلی و پیري به اهللا

ُعوُذ بَِك ِمَن اجلنُْبِ وابُلْخِل «
َ
و از ترس و بزدلی، و بخل به تو پناه «؛ یعنی: »َوأ

جا که  شود که انسان آن ست، باعث می ه همان خوددوستیترس و بزدلی ک». برم می
گردد که  کار شود یا اقدامی بکند، هیچ کاري انجام ندهد؛ مثالً سبب می به  باید دست

قدم نشود یا از ترس مرگ و زندان و امثالِ آن، سخن حق را  انسان براي جهاد پیش
و ثروت از جمله اداي ست و انسان را از بذل مال  دوستی نگوید. بخل، همان مال

 دارد. نوازي و امثال آن باز می زکات، خرج کردن و مهمان
يِْن، وََغلَبَِة الرَِّجالِ « يِْن، َوقَهِر الرَِّجالِ «یا  »وأُعوُذ بَِك ِمْن َضلَِع ادلَّ ؛ هر دو، »ِمْن َغلَبَِة ادلَّ

به تو و از سنگینیِ بدهی و از چیرگی و ستم دیگران «صحیح و بدین معناست که: 
بدهی، غم و اندوه روز و فکر و خیالِ شب است و خواب از چشمان ». برم پناه می

قصد  به کسی که به رباید. انسان بدهکار همواره پریشان است؛ اما اهللا انسان می
کند؛ ولی کسی که  اش کمک می گیرد، در بازپرداخت بدهی ، قرض می اداي بدهی

 گرداند. نیست که اهللا متعال او را پریشان می قصد بازپرداخت ندارد، توقعی جز این
کنید و قصدتان اداي  اي را اجاره می گیرید یا خانه لذا اگر ماشینی را به کرایه می

را براي شما فراهم  ي پرداخت آن  زمینه بهاست، مطمئن باشید که اهللا اجاره
اشد و به هر اش را داشته ب گرداند؛ حتی اگر کسی صادقانه قصد بازپرداخت بدهی می

دلیلی، مثالً به سبب ورشکستگی از اداي آن باز بماند، اهللا متعال در دنیا یا آخرت 
پردازد؛ البته ناگفته نماند که بدهکار در هر صورت باید حقّ بستانکار  اش را می بدهی

 گیرند. را بدهد؛ در دنیا ندهد، در آخرت از او می
ده است که ابوبکر صدیق از ؛ در این حدیث آمو اما حدیث ابوبکر صدیق

خواست تا دعایی به او بیاموزند که با آن در نماز، دعا کند. دقت بفرمایید  اهللا رسول
دهد؟ آري؛  می  طور توجه نمایید که چه کسی پاسخ گر کیست و همین که پرسش

ترین شخص نزد  . محبوباهللا گو، رسول باشد و پاسخ می گر ابوبکر صدیق پرسش
ترین فرد در نزد ابوبکر،  داشتنی بود و دوست ابوبکر صدیق ،اهللا رسول
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تردید پاسخی که به پرسشِ یک دوست از دوست دیگر  بودند؛ پس بی اهللا رسول
 هاست. گفته شود، جزو بهترین پاسخ

». دعایی به من آموزش دهید که با آن در نمازم دعا کنم«عرض کرد:  ابوبکر
فرمود:  جده یا پس از تشهد پایانی باشد. پیامبررود که این دعا در س احتمال می

 أنَْت، فَاْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن ا�َّ بگو:«
ّ
نُوَب إِال ماً َكِث�اً، َوال َ�ْغِفُر اذلُّ

ْ
 إِ�ِّ َظلَمُت َ�ْفيِس ُظل

 :ست این، دعاي جامع و سودمندي». ِعنِْدَك، وارمَْحِْ�، إنََّك أنَْت الَغُفوُر الرَِّحيمُ 
ماً َكِث�اً ا�َّ«

ْ
یا اهللا! من به خویشتن ستم فراوانی «؛ یعنی: » إِ�ِّ َظلَمُت َ�ْفيِس ُظل

این، اذعان بنده به ستم و جفاکاري نسبت به خویشتن است و یکی از آداب ». ام کرده
دعاست؛ به عبارت دیگر: یکی از چیزهایی که در دعا مهم است، عرض حال به 

ٓ  إِّ�ِ  َرّبِ ﴿گفت:  که موسی د؛ چنانباش پیشگاه االهی می نَزلۡ  لَِما
َ
 َخۡ�ٖ  ِمنۡ  إَِ�َّ  َت أ

روست  سان با عرض حال، به پیشگاه االهی عرض نیاز کرد؛ از همین و بدین )1(﴾فَقِ�ٞ 
 که دعا را راز و نیاز گویند.

 أنَْت «
ّ
نُوَب إِال این، ثنا و ». دآمرز و کسی جز تو گناهان را نمی«؛ یعنی: »َوال َ�ْغِفُر اذلُّ

 که تنها اهللا ست به این و اعتراف به عجر و ناتوانیِ خویشتن و اذعانی  ستایش االهی
 فرماید: گونه که اهللا متعال می آمرزد؛ همان گناهان را می

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن﴿ ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ   ]١٣٥: آل عمران[      ﴾�َّ
 بخشد؟ و چه کسی جز اهللا، گناهان را می 

توانند و تنها  ي مردم جمع شوند تا یک گناه از گناهانت را ببخشند، نمی اگر همه
 باشد. می آمرزد، اهللا کسی که گناهان را می

». پس مرا با آمرزشی از سوي خویش بیامرز«؛ یعنی: »فَاْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدكَ «
باشد؛  تر می تر و بزرگ یغنسبت داد که بدین شکل، بل آمرزش را از آن جهت به اهللا

و در » بر من رحم فرما«؛ یعنی: »وارمَْحِْ� «زیرا بزرگیِ دهش، از بزرگیِ بخشنده است. 
 هاي اهللا جا با توسل به دو نام از نام آینده به انجام کارهاي نیک، توفیقم ده. در این

ه در که بند دعا شده است و این دو اسم، متناسب با درخواست بنده است: چنان

 ».اي پروردگارم! به هر خیر و نعمتی که نازل بفرمایی، نیازمندم «؛ یعنی: 24ي  قصص، آیه ي سوره )1(
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؛ یعنی: »إنََّك أنَْت الَغُفوُر الرَِّحيمُ «گوید:  کند و سپس می خواست آمرزش و رحمت می
لذا شایسته است که انسان این دعا را در ». ي مهرورزي یقین که تو، آمرزنده به«

 بگوید. -در سجده یا پس از تشهد پایانی -نمازش
*** 

يب موىس -١٤٨٤
َ
اَعءِ:  �نَّهُ  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ ِفْر يِل ا�َّ«اَكَن يْدُعو ِب�ِهذا ادلُّ

ْ
 اغ

ُم بِِه مِّ�، 
َ
ْعل

َ
ي َوَهْزِ�؛ وََخَطيِئ ا�ََّخِطيئيَِت وََجْهِ�، و�رسايِف يِف أْمرِي، َوَما أنَْت أ ِفْر يِل ِجدِّ

ْ
 اغ

ْمُت َوَما أخَّ ا�َّوََ�ْمِدي؛ َوُ�ُّ َذلَِك ِعْنِدي،  دَّ
َ
ِفْر يِل َما ق

ْ
ْنُت، َوَما  اغ

َ
ْرُت َوَما أْعل ْرُت، َوَما أرْسَ

ِديرٌ 
َ
ٍء ق ُر، وأنَْت ىلَعَ لُكِّ يَشْ ُم، وأنَْت الُمَؤخِّ ، أنَْت الُمَقدِّ ُم بِِه مِ�ِّ

َ
 )1([متفق علیه] ».أنَت أْعل

 اْغِفْر يِل ا�َّ«کرد:  با این عبارت دعا می گوید: پیامبر می ابوموسیترجمه: 
ْعلَُم بِِه ِمّ�، َخِطيئيَِت وَجَ 

َ
ي وََهْزِ�؛ ا�َّْهِ�، و�رسايِف يِف أْمِري، َوَما أنَْت أ  اْغِفْر يِل ِجدِّ

رُْت َوَما ا�َّوََخَطيِئ َوَ�ْمِدي؛ َوُ�ُّ َذلَِك ِعنِْدي،  ْرُت، َوَما أرْسَ ْمُت َوَما أخَّ  اْغِفْر يِل َما قَدَّ
ٍء قَِديرٌ أْعلَنُْت، َوَما أنَت أْعلَُم بِِه ِم�ِّ  ُر، وأنَْت ىلَعَ لُكِّ يَشْ ُم، وأنَْت الُمؤَخِّ  )2(.»، أنَْت الُمَقدِّ

 أُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما ا�َّ«اَكَن َ�ُقوُل يِف ُداَعئِِه:  : أنَّ انلَّيِبَّ &وعن اع�شة -١٤٨٥
ِّ

 إ�
ْم أْ�َمْل 

َ
ُت ومْن رَشِّ َما ل

ْ
 )3([روایت مسلم] ».َعِمل

 إ�ِّ أُعوُذ بَِك ِمْن ا�َّ«گفت:  در دعایش می گوید: پیامبر می &عایشهترجمه: 
ُت ومْن رَشِّ َما لَْم أْ�َمْل 

ْ
 )4(.»رَشِّ َما َعِمل

 .2719صحیح مسلم، ش: ؛ و 6399، ش: صحیح بخاري )1(
چه را که تو  ام در کارها و آن روي هایم را و نیز زیاده کاري ها و ندانم یا اهللا! اشتباه« ي دعا: ترجمه )2(

ام،  جدي، شوخی و به عمد و خطا انجام داده دانی، بیامرز؛ یا اهللا! گناهانی را که به بهتر از من می
که هرکه را  -! این توییي این نوع گناهان در من وجود دارد. یا اهللا ببخشاي؛ و خود معترفم که همه

هرکه را بخواهی از کارهاي نیک و   -بري و به پیش می -بخواهی به سوي کارهاي نیک و بهشت
 ».اندازي و تو بر هر کاري توانایی عقب می -بهشت

 .2716صحیح مسلم، ش:  )3(
ام، به تو پناه  نجام ندادهچه که ا ام و از شرّ آن چه که انجام داده یا اهللا! من از شرّ آن« ي دعا: ترجمه )4(

 برم. [مترجم] که در آینده مرتکب عملی شوم که موجب خشم توست، به تو پناه می ؛ یعنی: از این»برم می
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اَل: اَكَن ِمن داعءِ رُسوِل اهللا $وعن ابن عمرَ  -١٤٨٦
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن ا�َّ: «ق

َ
 أ

ِّ
 إ�

جَ 
ُ
ِل اَع�َِيتَِك، وف َوُّ

َ
 )1([روایت مسلم] ».اءةِ نِْقَمتَِك، ومََجيِع َسَخِطَك َزواِل نِْعَمتَِك، وحت

 إ�ِّ ا�َّ«گفت:  بود که می اهللا گوید: از دعاهاي رسول می $عمر ابنترجمه: 
ِل اَعِ�يَِتَك، وفَُجاءِة نِْقَمِتَك، ومََجيِع َسَخِطَك  َوُّ ُعوُذ بَِك ِمْن َزواِل نِْعَمِتَك، وحتَ

َ
 )2(.»أ

اَل: اَكَن رُسوُل اهللا وعن ز�د بن أرقمَ  -١٤٨٧
َ
ُعوُذ بَِك ِمَن ا�َّ«َ�ُقوُل:  ق

َ
 أ

ِّ
 إ�

َسِل، وابلُْخِل و
َ
ها أنَْت َخْ�ُ ا�ََّرِم، َوَعذاِب الَقرْبِ، �هلالَعْجِز َوالك

ِّ
 آِت َ�ْفيِس َ�ْقَواَها، َوَز�

َها، أنَْت َويِلَُّها َوَمْوالََها،  ِ ا�ََّمْن َز�َّ ُعوُذ ب
َ
 أ

ِّ
ٍب ال َ�َْشُع،  إ�

ْ
ل
َ
ٍم ال َ�ْنَفُع؛ َوِمْن ق

ْ
َك ِمْن ِعل

َها
َ
 )3([روایت مسلم] ».َوِمْن َ�ْفٍس ال �َْشَبُع؛ َوِمْن َدْعَوٍة ال �ُْسَتجاُب ل

ُعوُذ ا�َّ«گفت:  می -در دعایش -اهللا گوید: رسول زید بن ارقم میترجمه: 
َ
 إ�ِّ أ

، �هلِل وبَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل، وابُلخْ  ها ا�ََّرِم، وََعذاِب الَقرْبِ  آِت َ�ْفيِس َ�ْقَواَها، َوَز�ِّ
َها، أنَْت َويِلَُّها َوَمْوالََها،  ٍب ال ا�َّأنَْت َخْ�ُ َمْن َز�َّ

ْ
ٍم ال َ�نَْفُع؛ َوِمْن قَل

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن ِعل

َ
 إ�ِّ أ

 )4(.»ال �ُْستَجاُب لََهاَ�َْشُع، َوِمْن َ�ْفٍس ال �َْشبَُع؛ َوِمْن َدْعَوٍة 

ْمُت، َو�َِك ا�َّ«اَكَن يقوُل:  أنَّ رُسوَل اهللا $وعن ابن عباٍس  -١٤٨٨
َ
َك أْسل

َ
 ل

ْمُت،  دَّ
َ
ِفْر يِل َما ق

ْ
اغ

َ
ْمُت؛ ف

َ
َْك َحاك َْك أَ�ْبُت، َو�َِك َخاَصْمُت، و�يلَ ُت، و�يلَ

ْ ْيَك تََو�َّ
َ
آَمْنُت، َوَعل

رْسَ 
َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
ُر، ال َوَما أ نَْت الُمَؤخِّ

َ
ُم، وأ ْنُت، أنَت الُمَقدِّ

َ
 ».إِال أنَْت  �ْرُت، َوَما أْعل

َواةِ:  َة إِال باهللاِ «َزاَد َ�ْعُض الرُّ وَّ
ُ
 )5([متفق علیه] ».َوال َحْوَل َوال ق

 .2739صحیح مسلم، ش:  )1(
اي  بخشیده -به ما -اي و از دگرگونیِ عافیتی که یا اهللا! از زوال نعمتی که عطا کرده« ي دعا: ترجمه )2(

 ». برم ي خشم و غضبت به تو پناه می ب ناگهانیِ تو و از همهو از خشم و عذا
 .2722صحیح مسلم، ش:  )3(
برم؛ یا اهللا! به نفس  یا اهللا! از ناتوانی، تنبلی، بخل، پیري و عذاب قبر به تو پناه می« ي دعا: ترجمه )4(

گردانی؛ تو،  پاك میرا پاك بگردان که تو بهترین کسی هستی که آن را  من تقوایش را عنایت کن و آن
سود و از قلبی که خشوع ندارد و از نفس  ثمر و بی یاور و مالک و کارسازِ آن هستی. یا اهللا! از علمِ بی

 ».برم گردد، به تو پناه می شود و از دعایی که پذیرفته نمی حریصی که سیر نمی
 .769صحیح مسلم، ش: )؛ و 6317، 1120، ش: (صحیح بخاري )5(
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 لََك ا�َّ«گفت:  می -در دعایش -اهللا گوید: رسول می $عباس ابنترجمه: 
َْك َحاَكْمُت؛ أْسلَْمُت، َو�َِك آَمنُْت 

َ
َْك أَ�بُْت، َو�َِك َخاَصْمُت، و�يل

َ
ُت، و�يل

ْ ، وََعلَيَْك تََو�َّ
ُر، ال  نَْت الُمؤَخِّ

َ
ُم، وأ رُْت، َوَما أْعلَنُْت، أنَت الُمَقدِّ رْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
ْمُت، َوَما أ فَاْغِفْر يِل َما َقدَّ

َة إِال باهللاِ َوال «اند:  ؛ برخی از راویان افزوده»إِال أنَْت  �  )1(.»َحْوَل َوال قُوَّ
 شرح

هاي دعایی گوناگونی را  ي فضیلت دعاست که عبارت این چند حدیث نیز درباره
هاي  از اهللا متعال درخواست نمود که اشتباه که پیامبر در خود دارد؛ از آن جمله این

ْمُت ا�َّ«ي او را بیامرزد:  گذشته و آینده رُْت َوَما  اْغِفْر يِل َما قَدَّ ْرُت، َوَما أرْسَ َوَما أخَّ
اش را  در مقام دعا خواسته اهللا بینیم که رسول ؛ می»أْعلَنُْت، َوَما أنَت أْعلَُم بِِه ِم�ِّ 

ها را برشمرد. چنین روشی در دعا بسیار  تفصیل بیان نمود؛ یعنی انواع اشتباه به
آورد و براي  خاطر می ا بهپسندیده است؛ زیرا انسان با چنین روشی همه ي اعمالش ر

خطاهایی که در نهان و آشکار انجام داده و نیز براي کارهایی که دانسته یا ندانسته 
ي دیگرش این است که انسان هرچه  خواهد؛ فایده مرتکب شده است، آمرزش می

شود و بیم و امیدش نیز  تر می بیش اش به اهللا بستگی تر دعا کند، محبت و دل بیش
تفصیل  در درخواست آمرزش و دیگر دعاهایش به رو پیامبر یابد؛ از این افزایش می

 کرد. دعا و مناجات می
ها و  پناه جست؛ از جمله: از شرّ گناهان و آفت از موارد فراوانی به اهللا پیامبر

پیامدهاي آن، و نیز از عذاب قبر و دیگر مواردي که در احادیث پیشین آمد. شایسته 
ن دعاها را از روي این کتاب بنویسد یا این دعاها را حفظ کند و است که انسان ای

گمانم برخی از خوانندگان، اینک این دعاها  مند شود. البته به بخواند تا از فوایدش بهره

سوي تو روي آوردم،  یا اهللا! تسلیم تو شدم، به تو ایمان آوردم، بر تو توکل کردم، به« عا:ي د ترجمه )1(
ام و  چه را که در گذشته مرتکب شده با کمک تو با دشمنان مبارزه کردم و حکم تو را برگزیدم؛ پس آن

تقدیم و تأخیر به  زند، بیامرز و گناهان نهان و آشکارم را ببخشاي؛ چه را که در آینده از من سر می آن
بري و هرکه را  دست توست (و تویی که هرکه را بخواهی به سوي کارهاي نیک و بهشت به پیش می

و هیچ اندازي)؛ هیچ معبود راستینی جز تو نیست  بخواهی از کارهاي نیک و بهشت، عقب می
 .جود ندارداي (از گناه) و هیچ نیرویی (براي اطاعت) جز به خواست و توفیقِ تو و بازدارنده
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گذرند؛ ولی چه خوبست که این دعاها را حفظ کرده، به آن  خوانند و از آن می را می
 بند باشند. پاي

*** 

ُعوُذ بَِك ِمْن ا�َّ«اَكَن يدعو بِهُؤالءِ اللَكَِماِت:  أنَّ انلَّيِبّ  :&وعن اع�شةَ  -١٤٨٩
َ
 أ

ِّ
 إ�

[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این  ».فِْتَنِة انلَّارِ، َوَعَذاِب انلَّارِ، َوِمْن رَشِّ الِغَ� َوالَفْقرِ 
 )1(باشد.] حدیث را حسن صحیح دانسته است. این، لفظ ابوداود می

ُعوُذ بَِك ا�َّ«کرد:  با این کلمات دعا می گوید: پیامبر می &عایشه :ترجمه
َ
 إ�ِّ أ

 )2(.»ِمْن فِتْنَِة انلَّاِر، وََعَذاِب انلَّاِر، َوِمْن رَشِّ الِغَ� َوالَفْقرِ 

ْطَبُة بُن مالٍِك  -١٤٩٠
ُ
ِه، َوُهَو � َة عن َ�مِّ

َ
اَل: اَكَن انلَّيِبُّ  وعن ز�اد بن ِعالَق

َ
وُل: َ�قُ  ق

َراِت األْخالَِق، َواألْ�َماِل، واألْهواءِ ا�َّ«
َ
 أُعوُذ بَِك ِمْن ُمْنك

ِّ
[ترمذي روایتش کرده و  ». إ�

 )3(باشد.] گفته است: حدیثی حسن می

 -روایت کرده است که پیامبر زیاد بن عالقه از عمویش، قُطبه بن مالک ترجمه:
 )4(.»بَِك ِمْن ُمنَْكَراِت األْخالَِق، َواألْ�َماِل، واألْهواءِ   إ�ِّ أُعوذُ ا�َّ«گفت:  می -در دعایش

ِ بن مُحَيدٍ  -١٤٩١
َ

اَل:  وعن َشلك
َ
ْدُعو بِِه، ق

َ
ْمِ� داعًء أ

ِّ
لُت: يَا رسوَل اهللا، عل

ُ
اَل: ق

َ
ْل: «ق

ُ
ق

 أُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َسْميِع، َوِمْن رَشِّ برََصِي، َوِمْن رَشِّ لَِساِ� ا�َّ 
ِّ

يِب، َوِمْن رَشِّ  إ�
ْ
ل
َ
، َوِمْن رَشِّ ق

 )5([روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن دانسته است.] ».َمنِيِّ 

ي  شماره ، به»الدعوات«تر در صحیح بخاري، در  گفته است: این حدیث به صورتی کامل /آلبانی )1(
 آمده است. 2705ي  شماره به» االستعاذة«و در صحیح مسلم، در  6368

 ».برم ي قبر و عذاب دوزخ و از شرّ ثروت و فقر به تو پناه می یا اهللا! من از فتنه« ي دعا: ترجمه )2(
 .3843، ش: /صحیح الترمذي، از آلبانی )3(
یا اهللا! من از اخالق و کردار ناپسند و از امیال نفسانی و باورهاي نادرست به تو « ي دعا: ترجمه )4(

 ».برم پناه می
صحیح  555این حدیث را در صحیح األدب المفرد، ش:  /؛ آلبانی4399صحیح الجامع، ش:  )5(

 دانسته است.
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خدا! دعایی به من یاد دهید؛  گوید: گفتم: اي رسول می ل بن حمیدکَشَ ترجمه:
برََصِي، َوِمْن رَشِّ لَِساِ�، َوِمْن رَشِّ   إ�ِّ أُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َسْميِع، َوِمْن رَشِّ ا�َّ بگو:«فرمود: 

يِب، َوِمْن رَشِّ َمِنيِّ 
ْ
 )1(».قَل

ُعوُذ بَِك ِمَن الرَبَِص، واجُلُنوِن، ا�َّ«اَكَن َ�ُقوُل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ�ٍس  -١٤٩٢
َ
 أ

ِّ
 إ�

ءِ األْسَقامِ   )2([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».واجُلَذاِم، َوَسيِّ
ُعوُذ بَِك ِمَن ا�َّ«گفت:  می -در دعایش -گوید: پیامبر می انس ترجمه:

َ
 إ�ِّ أ

ِء األْسَقامِ   )3(.»الرَبَِص، واجلُنُوِن، واجلَُذاِم، وََسيِّ

يب هر�رةَ  -١٤٩٣
َ
اَل: اَكَن رسوُل اهللا وعن أ

َ
 أُعوُذ بَِك ِمَن ا�َّ«َ�ُقوُل:  ق

ِّ
 إ�

إنَُّه بِئَْس 
َ
إ�ََّها بِئَْسِت ابلَِطانَةُ  اجُلوِع، ف

َ
ِجيُع؛ وأعوُذ بَِك مَن اخلَِيانَِة، ف [روایت ابوداود  ».الضَّ

 )4(با اسناد صحیح]
یا اهللا! من از گرسنگی «گفت:  می -در دعا -اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».برم یست، به تو پناه م ست و نیز از خیانت که ویژگی درونیِ بدي خوابی که بد هم

اَل: أال  وعن يلعٍّ  -١٤٩٤
َ
، ق أِع�ِّ

َ
 َعِجْزُت َ�ْن كَِتابيَِت ف

ِّ
 جاَءهُ َ�َقاَل: إ�

ً
أنَّ ُماَكتبا

َمنِيهنَّ رُسوُل اهللا
َّ
ُمَك لَكِماٍت َعل

ِّ
َعل

ُ
اَل:  أ

َ
اهُ اُهللا َ�ْنَك؟ ق  أدَّ

ً
ْيَك ِمْثُل َجَبٍل َديْنا

َ
ْو اَكَن َعل

َ
ل

ْل: 
ُ
ِفِ� حِبَ ا�َّ«ق

ْ
ْن ِسواكَ  اك نِِ� بَِفْضلَِك َ�مَّ

ْ
[ترمذي روایتش  ».الَلَِك َ�ْن َحَراِمَك، وَأغ

 )5(باشد.] کرده و گفته است: حدیثی حسن می

که با توافق صاحبش در پیِ تأمین پولِ  -اي روایت است: برده از علی ترجمه:
مکم کن. ام ناتوانم؛ ک نزدش آمد و گفت: من از تأمین پول آزادي -آزادي خویش بود

یا اهللا! من از شرّ گوش، چشم، زبان و قلب خویش و نیز از شرّ شرمگاهم به تو پناه « :ي دعا ترجمه )1(
 ».برم می

 .1375، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی1281صحیح الجامع، ش:  )2(
 ».برم هاي سخت به تو پناه می یا اهللا! من از پیسی، جنون، جذام و بیماري« ي دعا: ترجمه )3(
 .1493، ش: /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی1283، ش: صحیح الجامع )4(
 .266، ش: /السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی )5(
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ها را به من یاد داد؟  آن اهللا گفت: آیا کلماتی به تو آموزش دهم که رسول علی
اهللا متعال موجبات  -با گفتن این کلمات -ي یک کوه بدهی داشته باشی، اندازه اگر به

ِفِ� حِبََاللَِك َ�ْن َحَراِمَك، َوأْغِنِ� ا�َّ«سازد. بگو:  ات را فراهم می اداي بدهی
ْ
 اك

ْن ِسواكَ بِ   )1(.»َفْضِلَك َ�مَّ
 شرح

از اخالق و  که پیامبر است؛ از آن جمله این اي از دعاهاي پیامبر این، مجموعه
گونه که در روایتی  هاي نادرست و آن کردار ناپسند و نیز از امیال نفسانی و اندیشه

ناهان است و برد. کردار ناپسند، همان گ ها به اهللا پناه می دیگر آمده است، از بیماري
چنین انسان  اخالق ناپسند به معناي رفتار و تعامل ناشایست با خلق خداست. هم

هاي خویش را تابع  هایی دارد؛ در این میان، برخی از مردم خواسته امیال و خواسته
هاي نفسانی خویش  دهند و شماري دیگر، از خواسته قرار می ي پیامبر رهنمودها

، پسندیده است که انسان از انواع نمود و روش پیامبرکنند. بنا بر ره پیروي می
از  گونه که در احادیث پیشین گذشت، پیامبر پناه ببرد. همان ها به اهللا بیماري

پناه  هاي سخت و ناگوار جسمی و عقلی به اهللا پیسی، جنون، جذام و دیگر بیماري
 جست. می

هاي  اد، از میان رفتن بافتهاي ح ست که با زخم جذام، بیماري عفونی و مزمنی
تدریج به  شود، به سان که وقتی از یک قسمت بدن شروع می بدن را در پی دارد؛ بدین

اند:  رو علما گفته برد؛ از این ها را از بین می کند و آن ها نیز سرایت می سایر قسمت
براي حفظ سالمت جامعه، جایز نیست که بیماران جذامی در میان مردم باشند و بر 

داران واجب است که محلّ خاصی را به بیماران جذامی اختصاص  مسؤوالن و زمام
ترین  شود. جذام، یکی از سخت ي بهداشتی یاد می دهند که امروزه از آن به قرنطینه

 شود. گیر می کند و همه سرعت شیوع پیدا می ست که به هاي مسري بیماري
ِء األْسَقامِ « این، شامل ». برم هاي سخت به تو پناه می و از بیماري«؛ یعنی: »وََسيِّ
ها  توان انواع سرطان شود که از آن جمله می عالج می هاي سخت و بی ي بیماري همه

اي، کفایت بفرما و به فضل خویش  چه که حرام کرده یا اهللا! مرا با حالل خود، از آن« ي دعا: ترجمه )1(
 ».نیاز بگردان مرا از غیر خود، بی
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به فراگیري این دعاها اهمیت  پیروي از پیامبر اکرم را نام برد. لذا چه خوبست که به
برد و از گرسنکی  میاز گرسنگی نیز به اهللا پناه  بند باشیم. پیامبر دهیم و بر آن پاي

هاي  فرمود؛ آن بزرگوار خیانت را یکی از بدترین ویژگی بی بد یاد میاخو به هم
تر گفتم:  گونه که پیش جست. همان پناه می دانست و از خیانت به اهللا درونی می

 بند باشید. ها پاي شایسته است که این دعاها را یادداشت و حفظ کنید و به آن
*** 

 لَكَِمَتْ�ِ يَْدُعو بهما:  : أنَّ انلَّيِبَّ $ْمَراَن بن احُلَص�ِ وعن عِ  -١٤٩٥
ً
َم أبَاهُ ُحَصْينا

َّ
َعل

ِهْم� ُرْشِدي ، وأِعْذِ� ِمْن رَشِّ َ�ْفيسا�َّ«
ْ
[ترمذي روایتش کرده و گفته است:  ». أل

 )1(باشد.] حدیثی حسن می
ه پدرِ وي، ب روایت شده است که پیامبر $از عمران بن حصین ترجمه:

ِهْم� رُْشِدي ، ا�َّ«کرد:  ها دعا می دو عبارت کوتاه یاد داد که با آن حصین
ْ
 أل

 )2(.»وأِعْذِ� ِمْن رَشِّ َ�ْفيس

لِب -١٤٩٦ يب الفضل العباس بن عبد الُمطَّ
َ
ْمِ�  وعن أ

ِّ
ُت: يَا رسول اهللا َعل

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
ق

اَل: 
َ
، ق

َ
ُ اهللا َ�َعاىل

ُ
 أْسأهل

ً
 «َشيْئا

ُ
، ُ�مَّ ِجْئُت َ�ُقلُت: يَا رسوَل »وا اهللا الَعا�َِيةَ َسل

ً
يَّاما

َ
ْثُت �

َ
؛ َ�َمك

اَل يِل: 
َ
، ق

َ
ُ اهللا َ�َعاىل

ُ
 أْسأهل

ً
ْمِ� َشيْئا

ِّ
وا اهللا الَعا�َِيَة «اهللا َعل

ُ
يَا َ�بَّاُس، يَا َ�مَّ رسول اهللاِ، َسل

نَيا واآلِخَرةِ   )3(باشد.] یثی حسن می[ترمذي روایتش کرده و گفته است: حد ».يف ادلُّ

خدا! چیزي  گوید: گفتم: اي رسول می ابوالفضل، عباس بن عبدالمطّلب ترجمه:
چند ». از اهللا، عافیت بخواهید«را از اهللا متعال بخواهم. فرمود:  به من یاد ده که آن

خدا! چیزي به من یاد  آمدم و گفتم: اي رسول روزي درنگ کردم و سپس نزد پیامبر

 .690، ش: /ذي، از آلبانیضعیف الترم و ؛4098ش:  ،ضعیف الجامع ؛استضعیف  )1(
یا اهللا! بینش درست و هدایتم را به من الهام کن و مرا از شرّ نفسم در پناه خویش « ي دعا: ترجمه )2(

 ».قرار بده
؛ و صحیح األدب المفرد، 1523، ش: /السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی؛ و 7398، ش: صحیح الجامع )3(

 .558ش: 
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خدا! از اهللا،  اي عباس، اي عموي رسول«را از اهللا متعال بخواهم. فرمود:  ده که آن
 ».عافیت دنیا و آخرت را بخواهید

مة -١٤٩٧
َ
مِّ َسل

ُ
ُت أل

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
ُ &وعن َشْهِر بن َحوَشٍب ق

ْ
: يَا أمَّ املؤِمنَ�، َما اَكَن أ�رث

رَثُ  داعءِ َرُسوِل اهللا
ْ
ت: اَكَن أ�

َ
يِب « ُداعئِِه: إَِذا اَكَن ِعْنَدِك؟ قال

ْ
ل
َ
وِب َ�بِّْت ق

ُ
َب الُقل

ِّ
يَا ُمَقل

 )1(باشد.] [ترمذي روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن می ».ىلَعَ ِدينَِك 

که  گفتم: اي مادر مومنان! هنگامی &سلمه گوید: به ام شهر بن حوشب می ترجمه:
رین دعایش این ت ترین دعایش چه بود؟ پاسخ داد: بیش نزدت بود، بیش اهللا رسول

يِب ىلَعَ ِديِنَك «گفت:  بود که می
ْ
 )2(.»يَا ُمَقلَِّب الُقلُوِب َ�بِّْت قَل

يب ادلرداءِ  -١٤٩٨
َ
اَل رُسوُل اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
َك ا�َّاَكَن مِْن ُداعءِ َداُوَد: : «ق

ُ
 أْسأل

ِّ
 إ�

ُغِ� 
ِّ
ِي ُ�َبل

َّ
َّ مِْن َ�ْفيِس، ا�َُّحبََّك،  ُحبََّك، وَُحبَّ َمْن ُ�ِبَُّك، وَالَعَمَل اذل  اْجَعْل ُحبََّك أَحبَّ إيلَ

 )3(باشد.] [ترمذي روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن می ».وأْهِ�، َومَِن املاءِ ابلارِدِ 

ي دعاي  از جمله«فرمود:  اهللا روایت شده است که رسول از ابودرداء ترجمه:
ي  إ�ِّ ا�َّ گفت: ) بود که میداوود( ِ

َّ
بَُّك، َوالَعَمَل اذل  أْسألَُك ُحبََّك، وَُحبَّ َمْن ُ�ِ

َّ ِمْن َ�ْفيِس، وأْهِ�، َوِمَن املاِء ابلارِدِ ا�َُّ�بَلُِّغِ� ُحبََّك،   )4(». اْجَعْل ُحبََّك أَحبَّ إيلَ

اَل رُسوُل اهللا وعن أ�ٍس  -١٤٩٩
َ
اَل: ق

َ
رامِ : «ق

ْ
وا �َِياذا اجَلالَِل واإلك [روایت  ».ألِظُّ

روایت کرده و حاکم، اسناد این  ترمذي؛ نسائی این حدیث را از ربیعه بن عامر
 )5(حدیث را صحیح دانسته است.]

 .2792ش:   /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی2091السلسلۀ الصحیحۀ، ش: ؛ و 4801، ش: صحیح الجامع )1(
 ».ها! قلبم را بر دین خویش استوار بگردان ي دل اي گرداننده« ي دعا: ترجمه )2(
 .691، ش: /ذي، از آلبانیو ضعیف الترم ؛4153ش:  ،ضعیف الجامع ؛استضعیف  )3(
و نیز عملی را که مرا به محبتت  ت رااندار را و محبت دوستیا اهللا! من محبت تو « ي دعا: ترجمه )4(

کنم؛ یا اهللا! محبتت را نزد من از محبت خودم و از محبت  گرداند، از تو درخواست می نزدیک می
 ».تر بگردان ام و از آب خنک و گوارا محبوب خانواده

 .1536السلسلۀ الصحیحۀ، ش: ؛ و 1250، ش: صحیح الجامع )5(
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رامِ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
ْ
را فراوان  يَا ذا اجلََالِل واإلك

 ».بگویید

َماَمةَ  -١٥٠٠
ُ
يب أ

َ
اَل: داع رُسوُل اهللا وعن أ

َ
َنا:  بُداعءٍ  ق

ْ
ل
ُ
؛ ق

ً
َْفْظ ِمْنُه َشيْئا ْم �َ

َ
ثٍ�، ل

َ
ك
، َ�َقاَل: 

ً
َْفْظ ِمْنُه َشيْئا ْم �َ

َ
ثٍِ� ل

َ
ُ�ْم ىلَعَ َما َ�َْمُع َذلَِك «يَا رسول اهللا، َدَعْوَت بُِداعٍء ك

ُّ
أال أُدل

ُه؟ َ�ُقوُل: 
َّ
َك ِمْنُه نَبِيَُّك �مَّ ا�َّلُك

َ
ل
َ
َك ِمْن َخْ� َما َسأ

ُ
 أَسأل

ِّ
؛ وأعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما دٌ  إ�

دٌ  َة إِال باهللاِ اسَتَعاَذ ِمْنُه نَبِيَُّك ُ�َمَّ وَّ
ُ
، َوال َحوَل َوال ق

ُ
 ».؛ وأنَت الُمْسَتعاُن، َوَعلْيَك ابَلالَغ

 )1(باشد.] [ترمذي روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن می

را  د که بخشی از آندعاي بسیاري کر اهللا گوید: رسول می ابوامامه ترجمه:
را  خدا! دعاي بسیار کردي و ما نتوانستیم چیزي از آن حفظ نکردیم؛ گفتیم: اي رسول

ي آن دعا را در  آیا شما را به چیزي رهنمون شوم که همه«خاطر بسپاریم. فرمود:  به
لََك ِمنُْه نَِبيُّ ا�َّ«خود داشته باشد؟ بگو: 

َ
دٌ  إ�ِّ أَسألَُك ِمْن َخْ� َما َسأ ؛ وأعوُذ بَِك َك �مَّ

دٌ  َة ِمْن رَشِّ َما استََعاَذ ِمنُْه نَِبيَُّك ُ�َمَّ ، َوال َحوَل َوال قُوَّ
ُ
؛ وأنَت الُمْستَعاُن، وََعليَْك ابَلَالغ

 )2(.»إِال باهللاِ 

اَل: اَكَن من داعءِ رُسوِل اهللا وعن ابن مسعودٍ  -١٥٠١
َ
َك ُموِجَباِت ا�َّ: «ق

ُ
 أْسأل

ِّ
 إ�

، والَفْوَز باجَلنَِّة، رَ  ٍم، والَغنِيَمَة ِمْن لُكِّ بِرٍّ
ْ
الَمَة ِمْن لُكِّ إث مْحَتَِك، َوَعَزائَِم َمْغِفَرتَِك، والسَّ

[ابوعبداهللا، حاکم نیشابوري این حدیث را روایت کرده و گفته  ».وانلََّجاَة ِمَن انلَّارِ 
 )3(باشد.] است: مطابق شرط مسلم، صحیح می

ذي، از و ضعیف الترم؛ 3356ۀ الضعیفۀ، ش: و السلسل ؛2165ش:  ،ضعیف الجامع ؛تاسضعیف  )1(
 .703، ش:  /آلبانی

از تو درخواست کرد، تقاضا  یا اهللا! من از تو بهترین چیزي را که پیامبرت، محمد« ي دعا: ترجمه )2(
ویم؛ از تو درخواست ج از آن به تو پناه جست، پناه می چه که پیامبرت، محمد کنم و از شرّ آن می

اي (از گناه) و هیچ نیرویی (براي اطاعت) جز به  و هیچ بازدارندهشود و کفایت با توست  یاري می
 ».خواست و توفیقِ تو وجود ندارد

 .1184، ش: /ذي، از آلبانیضعیف الترم ؛استضعیف  )3(
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 إ�ِّ ا�َّ«گفت:  بود که می اهللا گوید: از دعاهاي رسول می سعودم ابن ترجمه:
 ، الَمَة ِمْن لُكِّ إثٍْم، والَغِنيَمَة ِمْن لُكِّ بِرٍّ  أْسألَُك ُموِجبَاِت رمَْحَِتَك، وََعَزائَِم َمْغِفَرتَِك، والسَّ

 

 )1(.»والَفْوَز باجلَنَِّة، وانلََّجاَة ِمَن انلَّارِ 
 شرح

است. از  اي از دعاهاي پیامبر گر پاره ي فضیلت دعا و بیان دربارهاین احادیث 
ِهْم� ا�َّ«یاد داد که با این دو عبارت، دعا کند:  به حصین که پیامبر جمله این

ْ
 أل

یا اهللا! بینش درست و هدایتم را به من الهام «؛ یعنی: »رُْشِدي ، وأِعْذِ� ِمْن رَشِّ َ�ْفيس
منظور از بینش و هدایت، علوم و ». سم در پناه خویش قرار بدهکن و مرا از شرّ نف
کاري و معصیت  یعنی راه راست که متضاد گمراهی و تبه» رشد«توفیق عمل است؛ 

شود که مرا به سوي کارهاي نیک رهنمون شو. پس  ست؛ لذا مفهوم این دعا این می ا
ي مومنان است؛  مهیابد و این، هدف ه ست که راه راست را می انسان موفق کسی

 فرماید: ي مومنان می گونه که اهللا متعال درباره همان
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿ هَ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥَوَز�ََّنهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َحبََّب  �َّ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َوَ�رَّ
ْوَ�ٰٓ  َيانَۚ ِعۡص لۡ ٱوَ  ُفُسوَق لۡ ٱوَ 

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ]٧: احلجرات[  ﴾٧ ِشُدونَ ل�َّ

هایتان آراسته و کفر و فسق و  ولی اهللا، ایمان را محبوب شما گردانیده و آن را در دل  
 اند. یافته نافرمانی را برایتان ناپسند نموده است؛ چنین کسانی هدایت

ست بدین  این، مفهومِ رشد است. از دیگر احادیثی که در این بخش آمده، حدیثی
را بگوید؛  دعایی را به او یاد دهند که آن خواست که از پیامبر مضمون که عباس

پس از چند روز دوباره نزد  عباس». از اهللا، عافیت بخواهید«به او فرمود:  پیامبر
اي عباس، اي «فرمود:  اهللا رفت و این درخواست را تکرار کرد؛ رسول پیامبر

سالمتی از  ، یعنیعافیت». خدا! از اهللا، عافیت دنیا و آخرت را بخواهید عموي رسول
شود و  هاي فکري و قلبی می هاي جسمی و نیز آفت ها که شامل آفت ي آفت همه

ها مصون بماند، خیر فراوانی یافته است. یکی دیگر از دعاهایی  کسی که از این آفت
يِب ىلَعَ ِديِنَك «گفت، این دعا بود که:  فراوان می که پیامبر

ْ
؛ »يَا ُمَقلَِّب الُقلُوِب َ�بِّْت قَل

ي گناهان و  ز همهیا اهللا! من موجبات رحمتت و اسباب آمرزشت و سالمت  ا« ي دعا: ترجمه )1(
 ».کنم ها و رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ را از تو درخواست می ي نیکی مندي از همه بهره
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 ُمرَصَِّف الُقلُوِب ا�َّ «تر نیز دعایی به همین مضمون گذشت که در آن آمده بود:  یشپ
جمع کنیم و هم  توانیم این دو دعا را با  ست: می . گفتنی»رَصِّْف قُلُو�نَا ىلَعَ َطاَعِتَك 

يِب ىلَعَ َطاَعِتَك؛ ا�َّ «بگوییم: 
ْ
ُمرَصَِّف الُقلُوِب رَصِّْف   يَاا�َّ يَا ُمَقلَِّب الُقلُوِب َ�بِّْت قَل

يِب ىلَعَ َطاَعِتَك 
ْ
 .»قَل

 إ�ِّ أْسألَُك ُحبََّك، وَُحبَّ ا�َّ«نیز ذکر شده است:  در این بخش، دعاي داوود
ي ُ�بَلُِّغِ� ُحبََّك... ِ

َّ
بَُّك، َوالَعَمَل اذل . این، یکی از دعاهاي مهم است؛ کسی که »َمْن ُ�ِ

چنین  ست. هم وست دارند، جزو اولیا و دوستان االهیو دوستانش او را د اهللا
هاي اولیاست. در هر  دوست دارد، یکی از ویژگی دوست داشتن کارهایی که اهللا

بند باشیم؛ زیرا محبت پروردگار، هدف هر  حال شایسته است که به این دعا نیز پاي
 ست: مومنی
َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ   ﴾ُذنُوَ�ُ�مۡ  َلُ�مۡ  ِفرۡ َوَ�غۡ  �َّ

 ] ٣١: آل عمران[ 
بگو: اگر اهللا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا اهللا شما را دوست بدارد و گناهانتان را  

 ببخشد.

کنم که اگر  دعاهاي دیگري نیز در این بخش ذکر شد که مانند گذشته پیشنهاد می
سان  ها را یادداشت کنید و از رو بخوانید؛ بدین دشوار است، آنها براي شما  حفظ آن

ي شما قرار  تدریج در ذهن و حافظه اید و هم به بندي کرده هم به این دعاها پاي
 گیرد. می

*** 
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 فرماید: اهللا متعال می
ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َناَر�َّ  َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ�  َسَبُقونَا �َّ
 ِ   ]١٠: احلرش[    ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
گویند: اي پروردگارمان! ما و برادرانمان  (و نیز اموال فیء از آنِ) آیندگان ایشان است که می 

 را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز.

 فرماید: و می
� ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ  ]١٩:  حممد[ ﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
 و براي گناهانت و براي مردان و زنان باایمان درخواست آمرزش کن.  

 دهد که گفت: خبر می اهللا متعال از زبان ابراهیم
ٰ  ِ�  فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿ يَّ َولَِ�   ]٤١: ابراهيم[         ﴾٤١ َساُب ۡ�ِ ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  ِ�َ
 پروردگارا! روز برپایی حساب مرا و پدر و مادرم و مومنان را بیامرز. 

 

يب ادلرداء  -١٥٠٢
َ
َما ِمْن َ�ْبٍد ُمْسلٍم يَدُعو «َ�ُقوُل:  : �نَُّه َسِمَع رسوَل اهللاوعن أ

َك بِِمْثٍل 
َ
ُك: َول

َ
اَل الَمل

َ
 ق

َّ
ِخيِه بَِظْهِر الَغْيِب إِال

َ
 )1([روایت مسلم] ».أل

هر «فرمود:  شنید که می اهللا روایت است که از رسول از ابودرداءترجمه: 
ي مسلمانی که در غیاب برادرش براي او دعا کند، فرشته(ي گماشته بر وي)  بنده
 ».گوید: و همانند آن، نصیب تو باد می

 «اَكَن َ�ُقوُل:  وعنه أنَّ رُسوَل اهللا -١٥٠٣
َ
خيِه بَِظْهِر الَغْيِب َدْعَوةُ الَمْرءِ الُمْسلِِم أل

 
َ
ُ بِِه: آِمَ�، َول ُك الُمَو�َّ

َ
اَل الَمل

َ
ْ�ٍ ق

ِخيِه خِبَ
َ
َما َداَع أل

َّ
ٌ لُك ٌك ُمَو�َّ

َ
َك ُمْسَتَجابٌَة، ِعْنَد َرأِسِه َمل

 )2([روایت مسلم] ».بِِمْثٍل 

 .2732صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2733صحیح مسلم، ش:  )2(
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دعاي شخص مسلمان براي «فرمود:  می اهللا گوید: رسول می ابودرداءترجمه: 
اي گماشته شده است که  شود؛ باالي سرش فرشته در غیابِ او پذیرفته میبرادرش 

گوید: آمین؛ و همانند آن  کند، آن فرشته می هرگاه بنده براي برادرش دعاي خیر می
 ».نصیب تو باد

 شرح
بابی در فضیلت دعا براي دیگران » الصالحین ریاض«در کتابش  /مولف، نووي

ي روشنی از صداقت  دعا در خلوت و تنهایی نشانه ها گشوده است؛ زیرا در غیاب آن
َحُدُ�ْم َحىتَّ ُ�ِبَّ «فرموده است:  چنین پیامبر باشد. هم ایمان بنده می

َ
ال يُْؤِمُن أ

که هرچه  یک از شما کامل نیست تا آن ایمان هیچ«یعنی:  )1(؛»ألِخيِه َما ُ�ِبُّ نِلَْفِسهِ 
لذا دعاي شما براي برادر ». خود نیز بپسنددپسندد، براي برادر مسلمان  براي خود می

دلیل محبت شما به  -که خودش سفارش کرده باشد بدون این -مسلمانتان در غیاب او
پسندید، براي او نیز دوست  چه را براي خود می دهد که شما آن اوست و نشان می

 دارید.
از جمله: باره به سه آیه از قرآن کریم استدالل کرده است؛  در این /سپس مولف

 فرماید: این آیه که اهللا متعال به پیامبرش می
� ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ  ]١٩:  حممد[ ﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

 و براي گناهانت و براي مردان و زنان باایمان درخواست آمرزش کن.

ویش و نیز اهللا متعال در این آیه به پیامبرش دستور داده است که براي گناهان خ
براي زنان و مردان مومن آمرزش بخواهد؛ احادیث فراوانی مبنی بر درخواست 

دانیم که آن بزرگوار براي مومنان  براي گناهانش وجود دارد و ما می آمرزش پیامبر
� ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿خواست.  نیز آمرزش می بخواه که  بدین معناست که از اهللا ﴾بَِك ِ�َ

ست: مغفرت یا آمرزش به معناي پوشاندن گناهان و  فتنیگناهانت را بیامرزد. گ
باشد و  می» مغفَر«ي  ي کلمه خانواده هم» مغفرت«ي  هاست؛ زیرا واژه بخشیدن آن

تر به نقل از  . [این حدیث پیشنقل از عبداهللا بن مسعود ) به6320، 1202صحیح بخاري، ش: ( )1(
 آمده است. (مترجم)] 188ي  شماره به انس
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پوشاند و در جنگ و پیکار براي حفاظت از سر در  خود که سر را می مغفر، یعنی: کاله
 گیرد. برابر تیرِ دشمن مورد استفاده قرار می

 فرماید: می یه را نیز آورده است که اهللاین آ /مولف
ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ�  َسَبُقونَا �َّ
 ِ   ]١٠: احلرش[    ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
برادرانمان  گویند: اي پروردگارمان! ما و (و نیز اموال فیء از آنِ) آیندگان ایشان است که می 

 را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز.

ي آنان فرموده  ها یک دسته از همان سه گروهی هستند که اهللا متعال درباره این
 است:
ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ

ُ
ْ أ مۡ  رِهِمۡ دَِ�ٰ  ِمن رُِجوا

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� َّ� 

ٰ ۡض َورِ  ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ ِينَ ٱوَ  ٨ ِدقُونَ ل�َّ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ َّ� 

ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  ا  ّمِمَّ
 ْ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  أ َ�َ  

َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  نُفِسِهمۡ أ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ ِينَ ٱوَ  ٩ لُِحونَ ُمفۡ ل َّ�  ٓ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا

ٰ َوِ�ِخۡ  ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسَبُقونَا �َّ ِينَ  ِغّ�ٗ  اقُلُو�ِنَ  ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  َر�ََّنا
   ]١٠  ،٨: احلرش[   ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك 

ست که از دیار و اموالشان بیرون رانده  ء) از آنِ فقیران مهاجري (و بخشی از اموال فی
 کنند. طلبند و اهللا و پیامبرش را یاري می اند؛ فضل (و نعمت اهللا) و خشنودي او را می شده

چنین از آن) کسانی (است) که پیش از مهاجران در سراي  (و هم  ایشان، همان راستگویانند.
اند،  هجرت جاي گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده

چه به مهاجران داده شده است، احساس  هایشان دغدغه و نیازي به آن دوست دارند و در دل
دهند؛ گرچه خودشان بسیار نیازمند باشند. و کسانی  ن را) بر خود ترجیح میکنند و (آنا نمی

و (نیز از آنِ) آیندگان ایشان   که از آز و بخلِ نفس خویش مصون بمانند، همان رستگارانند.
گویند: اي پروردگارمان! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند،  است که می

گمان تو،  اي نسبت به مؤمنان قرار مده؛ اي پروردگارمان! بی ان هیچ کینههایم بیامرز و در دل
 ي مهرورزي. بخشاینده

اهللا متعال در این آیات، مهاجران را با دو ویژگی هجرت و نصرت یاد فرمود و 
گاه گروه سوم را معرفی فرمود که  هاي انصار مدینه را برشمرد و آن سپس ویژگی
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درخواست  #اند، یعنی براي مهاجران و انصار که درگذشتهبراي برادران ایمانیِ خود 
 هاست. اي از دعاي خیر براي برادران مسلمان در غیاب آن کنند؛ این، نمونه آمرزش می

از زبان  ست که اهللا اي ذکر کرده، آیه /اي که مولف و اما سومین آیه
 فرماید: می ابراهیم
ٰ  ِ�  فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿ يَّ َولَِ�   ]٤١: ابراهيم[    ﴾٤١ َساُب ۡ�ِ ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  ِ�َ
 پروردگارا! روز برپایی حساب مرا و پدر و مادرم و مومنان را بیامرز. 

هاست؛ کاري که روش  اي دیگر از دعا براي دیگران در غیاب آن این هم نمونه
کیشان خود  هم ي ما در نمازهایمان، براي چنین همه پیامبران گذشته بوده است؛ هم

الُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد «گوییم:  جا که در تشهد می کنیم؛ آن دعا می احِلِ�َ  اهللالسَّ ؛ زیرا »الصَّ
َماِء «فرموده است:  پیامبر تُْم َذلَِك سلَّْمتم ىلَعَ لُكِّ َ�بٍْد َصاِلٍح يِف السَّ

ْ
إِنَُّ�ْم إَِذا قُل

فَ
رِْض 

َ ْ
ي بندگان نیک  گویید، این دعا شامل همه این را میوقتی شما «یعنی:  )1(.»َواأل

لذا گفتن این عبارت در تشهد، به معناي دعا کردن براي ». شود آسمان و زمین می
دو حدیث با دو لفظ مختلف  /هاست. سپس مولف در غیاب آن بندگان نیک اهللا

مانی که ي مسل هر بنده«آورده است؛ بدین مضمون که:  و به یک معنا از ابودرداء
گوید: و همانند آن،  در غیاب برادرش براي او دعا کند، فرشته(ي گماشته بر وي) می

ي  کند، فرشته لذا وقتی براي برادرِ مسلمان خود در غیاب او دعا می». نصیب تو باد
این در » و مثلِ آن، نصیب تو باد!«افزاید:  گوید و سپس می موکل بر شما، آمین می

، خودش از شما درخواست دعا نکرده باشد؛ زیرا اگر شما ست که آن شخص صورتی
به درخواست او برایش دعا کنید، گویا خودش حضور داشته است؛ اما اگر بدون 

اطالع باشد، این دعا  درخواست وي در غیابِ او برایش دعا کنید و خودش از آن بی
 ثواب یادشده را خواهد داشت.

*** 

 .روایت: عبداهللا بن مسعود به 402)؛ و مسلم، ش: 6328، 6130، 831صحیح بخاري، ش: ( )1(
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اَل رُسوُل اهللا $وعن أَسامَة بن ز�د -١٥٠٤
َ
اَل: ق

َ
، َ�َقاَل : «ق

ٌ
ِْه َمْعُروف َمْن ُصنَِع إيِلَ

َغ يِف اثلََّناءِ 
َ
[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و  ».لِفاِعلِه: َجَزاَك اُهللا َخ�اً، َ�َقْد أبْل

 )1(باشد.] گفته است: حسن صحیح می

هرکه به او نیکی شود و او «فرمود:  اهللا سولگوید: ر می $اسامه بن زید ترجمه:
جاي  طور کامل به سپاس و قدردانی از او را به )2(،َجَزاَك اُهللا َخ�اً کننده بگوید:  به نیکی

 ».آورده است

اَل رُسوُل اهللا وعن جابرٍ  -١٥٠٥
َ
اَل: ق

َ
ْ�ُفِسُ�ْم؛ َوال تَدُعوا ىلَعَ : «ق

َ
ال تَْدُعوا ىلَعَ أ

يَْسَتِجيَب أْوالِدُ�ْم، َوال
َ
 تَْدُعوا ىلَعَ أمَوالُِ�ْم، ال تُوافُِقوا ِمَن اهللاِ َساَعًة �ُسأُل �ِيَها َ�َطاًء ف

ُ�مْ 
َ
 )3([روایت مسلم] ».ل

بر ضد خود، فرزندان و اموالتان «فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابرترجمه: 
زمان گردد و  ، همي اجابت دعا از سوي اهللا دعا نکنید؛ مبادا بددعاییِ شما با لحظه

 ».گاه آن دعا پذیرفته شود آن

يب هر�رةَ  -١٥٠٦
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
َرُب َما يَُ�وُن الَعْبُد ِمْن َر�ِِّه َوُهَو «ق

ْ
أق

اَعءَ  وا ادلُّ رِثُ
ْ
�

َ
أ
َ
 )4([روایت مسلم] ».َساِجٌد، ف

ال سجده است، بنده زمانی که در ح«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».فراوان دعا کنید -درسجده-باشد؛ پس بیش از هر زمانی به پروردگارش نزدیک می

 شرح
 $که در حدیث اسامه بن زید  ها مسایلی مرکّب از انواع دعاست؛ از جمله آن این

َجَزاَك کننده بگوید:  هرکه به او نیکی شود و او به نیکی«فرمود:  آمده است که پیامبر

 .1657، ش: /ذي، از آلبانیو صحیح الترم ؛6368ش:  ،صحیح الجامع )1(
 »اهللا به تو جزاي خیر دهاد!«یعنی:  )2(
 .3009صحیح مسلم، ش:  )3(
 آمده است. (مترجم)] 482ي  شماره تر به دیث پیش. [این ح482صحیح مسلم، ش: )4(
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اگر کسی به ». جاي آورده است طور کامل به سپاس و قدردانی از او را به )1(،اً اُهللا َخ�
شما کمک کرد یا هدیه و مالی بخشید و یا چیزي به شما آموزش داد یا به ترفیع 

اش باشید؛  شغل و جایگاه اجتماعیِ شما، کمکتان کرد، باید در صدد جبران خوبی
ُْ�ْم َمْعُروفاً َفاَكفِئُوهُ َمْن َصنََع «فرموده است:  زیرا پیامبر

َ
هرکه به شما «یعنی:  )2(؛»إيل

 ». اش را جبران کنید نیکی کرد، نیکی
جبرانِ نیکی، به وضعیت شخص بستگی دارد؛ پاداش برخی از مردم این است که 

تر از آن، به او بذل و بخشش  همانند بخشش یا دهشی که به شما کرده است، یا بیش
ي مادي راضی نیستند و  راضی به بذل و بخشش مالی یا هدیهنمایید. برخی از مردم 

ست که برایشان دعا کنید؛ اگر یک ثروتمند یا شخصی سرشناس، چیزي به  فقط کافی
احترامی  را نوعی بی بسا آن شما هدیه کند و شما نیز همانند آن را به او هدیه دهید، چه

فرمود:  گونه که پیامبر ت؛ همانس تلقی کند؛ لذا براي چنین افرادي، دعا کردن کافی
ُ�ُموهُ «

ْ
نَُّ�ْم قَد اَكفَأ

َ
ُ َحىتَّ تََرْوا �

َ
ُدوا ما تَُ�افِئُونَُه فَاْدُعوا هل ِ

َ
اگر چیزي «یعنی:  )3(؛»فَإْن لَْم جت

قدر برایش دعا نمایید که خودتان احساس  اش نیافتید، آن براي جبران بخشش و نیکی
َجَزاَك اُهللا «توانید بگویید:  عنوان نمونه می ؛ به»یدا اش را جبران کرده کنید که نیکی

اید؛ زیرا شما با این دعا، سعادت دنیا و  ؛ در این صورت از او قدردانی کرده»َخ�اً 
 کنید. درخواست می آخرتش را از اهللا

بر «فرمود:  باشد، بدین مضمون است که پیامبر می حدیث دوم که از جابر
ي اجابت دعا از  التان دعا نکنید؛ مبادا بددعاییِ شما با لحظهضد خود، فرزندان و امو

چنین مواردي در هنگام خشم ». گاه آن دعا پذیرفته شود زمان شود و آن سوي اهللا، هم
دهد؛ انسان در حال عصبانیت، خودش و فرزندانش را  و غضب، زیاد روي می

خی از مردم فرزندان خود ؛ حتی بر»خدا تو را بکشد«گوید:  کند؛ مثالً می بددعایی می
اهللا، خودش رحم کند! » نفرین خدا بر تو!«گویند:  کنند و می را لعنت و نفرین می

چنین برخی از مردم در هنگام عصبانیت بر ضد همسر و خواهر و عزیزان خود،  هم

 »اهللا به تو جزاي خیر دهاد!«یعنی:  )1(
 .6021صحیح الجامع، ش:  صحیح است؛ )2(
 .6021صحیح الجامع، ش:  صحیح است؛ )3(
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برخی هم در رابطه با اموال  -پناه بر اهللا -کنند!  حتی بر ضد مادر خویش دعا می
گویند: بال تو را  شود، می کنند؛ مثالً وقتی ماشینشان دچار عیب می ی میخویش بددعای

ها نهی فرموده است؛ زیرا وقتی در حقّ فرزندتان بددعایی  ي این از همه بزند! پیامبر
گاه  زمان شود و آن هم ي اجابت دعا از سوي اهللا کنید، ممکن است که با لحظه می

ي  اي بددعایی و نفرین، دعاي خیر کنید؛ دربارهج این بددعایی پذیرفته شود. لذا به
اموال خود نیز دعاي خیر نمایید؛ مثالً اگر ماشین شما ایرادي دارد، دعا کنید که اهللا 

 متعال مشکالت را برطرف سازد.
بنده زمانی که در حال «فرمود:  آمده است که پیامبر در حدیث ابوهریره

 -درسجده-باشد؛ پس رش نزدیک میسجده است، بیش از هر زمانی به پروردگا
خوانَد، به او نزدیک است؛ در آن  را می انسان در آن هنگام که اهللا». فراوان دعا کنید

 فرماید: گونه که خود می باشد؛ همان اش نزدیک می هنگام اهللا متعال نیز به بنده
لََك  �َذا﴿

َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ ْ يَسۡ فَلۡ  َدَ�نِ�  إَِذا �َّ  َتِجيُبوا

ْ ؤۡ َوۡ�ُ  ِ�   ]١٨٦: البقرة[    ﴾١٨٦ ُشُدونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  ِ�  ِمُنوا
-پرسند، (بگو:) من نزدیکم و درخواست دعاي من میو هنگامی که بندگانم از تو درباره  

بپذیرند و به من ایمان  کنم؛ پس باید فرمانم راخواند، اجابت میگاه که مرا می کننده را آن
 بیاورند تا هدایت یابند.

باشد؛  ست که بنده در حالِ سجده می ترین حالت بنده به پروردگارش، زمانی نزدیک
زیرا سجده، کمال کُرنش و فروتنی در برابر اهللا متعال است؛ بنده در هنگامِ سجده 

دهد  قرار می ترین عضو خویش سطح پایین ترین و باالترین عضو بدنش را هم شریف
کند؛ و این،  کرنش می ساید و در برابر اهللا اش را بر خاك می سان پیشانی و بدین

کمال خاکساري در برابر اهللا و تنزیه و ستایش اوست؛ چراکه انسان، هم با سجده و 
ي نماز  رو در سجده کند. از این کرنش و هم در گفتار، پروردگارش را ستایش می

ا کنید؛ چه براي رفع نیازهاي دنیوي خویش و چه براي فرض و نفل، فراوان دع
هاي اخروي خود؛ در هر صورت دعا در سجده، پذیرفته  برآورده شدن خواسته

ي راحت و  مال و ثروت یا خانه شود و ایرادي ندارد که در سجده، از اهللا می
چنین ایرادي ندارد که در سجده براي خودتان و  ماشین خوب درخواست کنید؛ هم

در  -پدر و مادرتان آمرزش بخواهید؛ زیرا دعا، عبادت است و هرچه از اهللا بخواهید
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که در حدیث آمده  چنان هم اید.  عملی عبادي انجام داده -صورتی که مشروع باشد
َحدُ�ْم َرّ�ه َحاَجتَُه لُكََّها َحىتَّ رِشاَك َ�ْعِلِه إَذا اْ�َقَطعَ «است: 

َ
 أ

ْ
ل

َ
 هر یک«یعنی:  )1(؛»ِليَْسأ

ي نیازهایش را از اهللا بخواهد؛ حتی بند کفش خود را زمانی که پاره  از شما، همه
تواند آن را از  ست که انسان می ترین چیزي ترین یا کوچک بند کفش، کم». شود می

پروردگارش درخواست نماید؛ زیرا خواستن از پروردگار یا عرض نیاز به درگاهش، 
ه سوي او، پیوند با او و پناهنده شدن به اوست ، روي آوردن بعبادت و بندگیِ اهللا

توانید، دعا کنید و  باشد. پس تا می سان قلب انسان همواره با پروردگارش می و بدین
يِب، و��ِّ «فرموده است:  از توبه و استغفار غفلت نورزید؛ پیامبر

ْ
َُغاُن ىلَعَ قَل إنَُّه يلَ

ْستَغِفُر اَهللا يِف ايلَْوِم ِمئََة َمرَّ 
َ
ي غم و غفلت  پرده -اي لحظه -گاه بر دلم«یعنی:  )2(؛»ةٍ أل

 ».خواهم نشیند؛ و روزانه صد بار از اهللا آمرزش می می
ي آن بزرگوار را بخشید؛ اما آن  گناهان گذشته و آینده این، در حالی بود که اهللا

م، کاري هستی شد. پس ما که بندگان سراپا گنه بزرگوار از توبه و استغفار غافل نمی
باید روزي صد بار آمرزش بخواهیم و از استغفار، غفلت نورزیم؛ اگر صد بار بگوییم: 

تر از ده دقیقه؛ پس  قطع کم گیرد؟ به ، چند دقیقه وقت می»أستغفر اَهللا وأتوب إيله«
پیروي از پیامبر  یابی به خیر فراوانی که در استغفار وجود دارد و نیز به براي دست

 لت نکنیم.از این کار غف اکرم
*** 

اَل:  وعنه أنَّ رُسوَل اهللا -١٥٠٧
َ
ْد َدْعوُت «ق

َ
ْم َ�ْعَجْل، يُقوُل: ق

َ
َحِدُ�ْم َما ل

َ
�ُْسَتَجاُب أل

ْم �ْسَتجب يِل 
َ
ل
َ
، ف  )3([متفق علیه] ».َر�ِّ

طيَعِة رِحٍم، «و� روايٍة ملسلٍم: 
َ
ْو ق

َ
ٍم، أ

ْ
ْم يَْدُع بإث

َ
ْم ال يَزاُل �ُْسَتَجاُب لِلَعْبِد َما ل

َ
َما ل

اَل: »�َْسَتْعِجْل 
َ
ْم أَر «؛ قيَل: يَا رسوَل اهللاِ َما االستعجال؟ ق

َ
ل
َ
ْد َدَعْوُت، ف

َ
ْد َدعْوُت، َوق

َ
َ�ُقوُل: ق

اَعءَ  يَْستْحرِسُ ِعْنَد َذلَِك َو�ََدُع ادلُّ
َ
 ». �ْسَتِجيُب يل، ف

 تر گذشت و بیان شد که حدیثی ضعیف است. تخریج این حدیث پیش )1(
 آمده است. (مترجم)] 1878ي  شماره . [این حدیث بهزَنینقل از اَغَر م به 2702صحیح مسلم، ش:  )2(
 .2753؛ و صحیح مسلم، ش: 6340صحیح بخاري، ش:  )3(
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 دعاي هر یک از شما پذیرفته«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».شود؛ مادامی که عجله نکند و نگوید: دعا کردم و دعایم پذیرفته نشد می

شود؛ مادامی که  دعاي بنده همواره پذیرفته می«در روایتی از مسلم آمده است: 
پرسیدند: ». ي خویشاوندي نباشد و عجله نکند درخواستش حاويِ گناه یا قطع رابطه

گوید: بارها دعا کردم و  اکننده میکه دع این«خدا! عجله چیست؟ فرمود:  اي رسول
گردد و دست از دعا  سان مانده و رنجور می ندیدم که دعایم پذیرفته شود؛ بدین

 ».کشد می
 شرح

دعاي «فرمود:  گوید: پیامبر می ي آداب دعاست؛ ابوهریره این حدیث درباره
یح و سپس در شرح و توض» شود؛ مادامی که عجله نکند هر یک از شما پذیرفته می

گوید: بارها دعا کردم و ندیدم که  که) دعاکننده می عجله این است «(عجله فرمود: 
این ». کشد گردد و دست از دعا می سان مانده و رنجور می دعایم پذیرفته شود؛ بدین

ست  زدگی، پیامد جهل انسان است؛ زیرا تأخیر اجابت دعا، یا به سببِ حکمتی شتاب
یا به سببِ وجود عاملی از عوامل قبول نشدن دعا. البته داند؛  که فقط اهللا متعال می

شود  که دعایتان پذیرفته  کنید، باید امیدتان بر یأس و ناامیدي از این که دعا می هنگامی
ي  ي شما برآورده شد، به منظور و خواسته یا خیر، غالب باشد؛ اگر خواسته

بسیار بالهایی که از  د، چهاید و اگر درخواست شما برآورده نگردی خواهتان رسیده دل
اید؛ یا ثوابش براي آخرت شما ذخیره  شما دور شده است و شما متوجه نشده

توانید، دعا کنید؛  گاه از دعا کردن ناامید و خسته نشوید؛ بلکه تا می گردد. پس هیچ می
 خواهید، نرسید؛ هرگز به اهللا چه می ظاهر پذیرفته شود و چه به آن چه دعایتان به

که  کار است؛ چنان ظن نداشته باشید و از یاد نبرید که اهللا متعال، حکیم و سنجیدهسوء 
 فرماید: می

ن وََعَ�ٰٓ ﴿
َ
ْ تَ�ۡ  أ ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا

َ
ْ  أ  َ�ّٞ  وَُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  ُ�ِبُّوا

ُ ٱوَ  لَُّ�مۚۡ  نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 ]٢١٦: البقرة[    ﴾٢١٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

بسا چیزي را ناگوار بدانید، ولی برایتان خوب باشد؛ و چه بسا چیزي را دوست بدارید،  چه  
 دانید.داند و شما نمیولی برایتان بد باشد. اهللا می

*** 
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يب أمامةَ  -١٥٠٨
َ
اَل: قيل لِرسوِل اهللاِ  وعن أ

َ
اَل: ق

َ
ْسَمُع؟ ق

َ
اعءِ أ ْيِل «: أيُّ ادلُّ

َّ
 الل

َ
َجْوف

ُتو�اِت اآلخِ 
ْ
واِت الَمك

َ
ل [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است:  ».ِر، َوُدبَُر الصَّ
 )1(باشد.] حدیثی حسن می

پرسیدند که کدامین دعا به اجابت  اهللا از رسول گوید: می ابوامامه ترجمه:
ي پایانیِ شب و دعا در پایان نمازهاي  دعا در دلِ نیمه«تر است؟ فرمود:  نزدیک
 ».فرض

اِمِت  -١٥٠٩ اَل:  أنَّ رسوَل اهللاِ  وعن ُ�َباَدَة بِن الصَّ
َ
َما ىلَعَ األْرِض ُمْسلٌِم يَْدُعو «ق

وْ 
َ
ٍم، أ

ْ
ْم يَْدُع بإث

َ
َها، َما ل

َ
وءِ ِمْثل  َ�ْنُه ِمَن السُّ

َ
ْو رَصف

َ
 آتَاهُ اُهللا إيَّاها، أ

َّ
 بَِدْعَوٍة إِال

َ
 اهللا َ�َعاىل

ِطيَعِة رَِحمٍ 
َ
اَل: ؛ َ�َقاَل رَجُ »ق

َ
رَثُ «ٌل ِمَن الَقوِم: إِذاً نُْ�رِثُ ق

ْ
[ترمذي، این حدیث را  ».اُهللا أ�

 )2(باشد.] روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می

هر مسلمانی که روي «فرمود:  اهللا رسول گوید: می عباده بن صامت ترجمه:
ازد یا همانند س اش را برآورده می زمین دعا کند و چیزي از اهللا بخواهد، اهللا خواسته

ي  شرطی که دعایش حاويِ گناه یا قطع رابطه کند؛ به آن، بدي را از او دور می
کنیم.  تر دعا می یکی از حاضران گفت: در این صورت بیش». خویشاوندي نباشد

 ».تر است احسان اهللا، بیش«فرمود:  پیامبر
ن افزون بر این نقل از ابوسعید آورده که در آ [نووي: حاکم نیز این حدیث را به

یا به همان اندازه پاداش براي او «؛ یعنی: »َأْو َيدِخَر َلُه ِمن اَألْجِر مثْـَلها«آمده است: 
 ».]شود ذخیره می

ْرِب:  : أنَّ رسوَل اهللا$وعن ابِن عباٍس  -١٥١٠
َ
 اُهللا  �ال «اَكَن َ�ُقوُل ِعْنَد الك

َّ
إِال

 اُهللا رَ  �الَعِظيُم احَلليُم، ال 
َّ
َماواِت، َوَربُّ  �بُّ الَعْرِش الَعظيِم، ال إِال  اُهللا َربُّ السَّ

َّ
إِال

ِر�مِ 
َ
ْرِض، َوَربُّ الَعْرِش الك

َ
 )3([متفق علیه] ».األ

 .2782، ش: /ذي، از آلبانیصحیح الترم )1(
 .2827، ش: /ذي، از آلبانیو صحیح الترم ؛5637ش:  ،صحیح الجامع )2(
 .2730صحیح مسلم، ش: ؛ و 6346، ش: صحیح بخاري )3(
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ال «گفت:  هنگام اندوه و پریشانی می اهللا گوید: رسول می $عباس ابنترجمه: 
 اُهللا الَعِظيُم احلَليُم، ال  �

َّ
 اُهللا رَبُّ  �إِال

َّ
َماواِت،  �الَعْرِش الَعظيِم، ال  إِال  اُهللا رَبُّ السَّ

َّ
إِال

رِْض، َورَبُّ الَعْرِش الَكِر�مِ 
َ
 )1(.»َورَبُّ األ

 شرح
 در این باب آورده است. /ست که نووي ها آخرین احادیثی این

پرسیدند که کدامین دعا به اجابت  اهللا از رسولدر حدیث نخست آمده است: 
 ».ي پایانیِ شب و دعا در پایان نمازهاي فرض دعا در دلِ نیمه«ود: تر است؟ فرم نزدیک

سوم پایانیِ  شب به اجابت نزدیک است؛ زیرا اهللا متعال در یک آري؛ دعاي نیمه
خوانَد تا دعایش را بپذیرم؟  چه کسی مرا می«فرماید:  آید و می شب به آسمان دنیا می

به او عطا کنم؟ چه کسی از من اش را  چه کسی از من درخواست دارد تا خواسته
پس شایسته است که انسان در این بخش از شب » خواهد تا او را بیامرزم؟ آمرزش می

 در دعا و مناجات بکوشد.
لَواِت «؛ در متن حدیث آمده است: »دعا در پایان نمازهاي فرض«و فرمود:  وَُدبَُر الصَّ

ی پس از تشهد و پیش از سالم که منظور، در پایان نمازهاي فرض، یعن »الَمْكتُو�اِت 
ُ�مَّ «پس از ذکر تشهد بدین نکته رهنمون شده است که:  اهللا که رسول است؛ چنان

اَعء َما َشاءَ  َتََخ�َّ ِمْن ادلُّ
ْ

لذا منظور از ». سپس هر دعایی که خواست، بگوید«یعنی:  )2(؛»يل
باشد؛ زیرا  م می، دعا کردن پس از تشهد و پیش از سال»دعا در پایان نمازهاي فرض«

 فرماید: پس از سالم، محلّ ذکر است؛ نه دعا؛ بدین دلیل که اهللا متعال می
لَوٰ ٱ ُتمُ قََضيۡ  فَإَِذا﴿ ْ ذۡ ٱفَ  ةَ لصَّ َ ٱ ُكُروا ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ   ]١٠٣:  النساء[ ﴾ُجُنو�ُِ�مۡ  َوَ�َ
و نشسته و (خوابیده) بر و هنگامی که نماز را به جاي آوردید، اهللا را در حالت ایستاده  

 پهلوهایتان یاد کنید.

هیچ معبود برحقی جز اهللا بردبار وجود ندارد؛ هیچ معبود راستینی جز اهللا، « ي ذکر: هترجم )1(
ها و زمین و پروردگار  پروردگار عرش بزرگ وجود ندارد؛ هیچ معبود برحقی جز اهللا، پروردگار آسمان

 ».قدر وجود ندارد عرش گران
 .هللا بن مسعودنقل از عبدا به 402صحیح مسلم، ش: ؛ و 6230، ش: صحیح بخاري )2(
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 عباده بن صامتحدیثی بدین مضمون آورده است که  /سپس مولف
هر مسلمانی که روي زمین دعا کند و چیزي از اهللا «فرمود:  اهللا رسول گوید: می

 و» کند سازد یا همانند آن، بدي را از او دور می اش را برآورده می بخواهد، اهللا خواسته
یا به همان اندازه پاداش براي او ذخیره «آمده است:  در روایتی از ابوسعید

باره سخن گفتیم و بیان نمودیم که در هر صورت، دعاکننده  تر در این پیش». شود می
شود؛ البته  ماند؛ بلکه یکی از این سه مورد، نصیبش می نصیب نمی کند و بی زیان نمی

نخواهد؛ وگرنه،  اشد و چیزِ حرامی از اهللاشرطی که دعایش حاويِ گناه نب به
آلود، ظلم است و اهللا  شود؛ زیرا درخواست حرام یا دعاي گناه دعایش پذیرفته نمی

 فرماید: متعال می
ٰ ٱ لِحُ ُ�فۡ  َ�  ۥإِنَّهُ ﴿    األ[      ﴾٢١ لُِمونَ ل�َّ
 کند.کاران را رستگار نمی راستی که اهللا، ستم به 

 رساند. کاران را به مقصودشان نمی ل، ستمآري؛ اهللا متعا
در  که پیامبر ست؛ چنان گر دعا در هنگام اندوه و پریشانی آخرین حدیث بیان

 اُهللا الَعِظيُم احلَليُم، ال  �ال «گفت:  هنگام اندوه و پریشانی این دعا را می
َّ
 اُهللا  �إِال

َّ
إِال

 اهللاُ  �رَبُّ الَعْرِش الَعظيِم، ال 
َّ
رِْض، َورَبُّ الَعْرِش الَكِر�مِ  إِال

َ
َماواِت، َورَبُّ األ اگر  .»رَبُّ السَّ

 شود. اش برطرف می انسان در هنگام اندوه و پریشانی این دعا را بگوید، غم و غصه
*** 
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 فرماید: اهللا متعال می
﴿ ٓ�َ

َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ِينَ ٱ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َوَ�نُوا

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱ لَُهمُ  ٦٣ َ�تَُّقونَ  ِ� �ٱ َوِ�  َيا�ُّ ِۚ ٱ تِ لَِ�َِ�ٰ  ِديَل َ�بۡ  َ�  ِخَرة َّ�  ٰ  لَِك َ�
   ]٦٤  ،٦٢:  يونس[    ﴾٦٤ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ 

مان آنان که ای شوند؛ دوستان اهللا ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمیبدانید که بر 
ي نیک  کردند. در زندگی دنیا و آخرت، بشارت و مژده یشه میآوردند و تقوا و پرهیزکاري پ

 دارند؛ در سخنان اهللا هیچ دگرگونی و تغییري نیست. این، همان رستگاري بزرگ است.

 فرماید: و می
  ﴾ِ� ۡ�َ ٱوَ  فَُ�ِ  ٢٥ اَجنِيّٗ  اُرَطبٗ  كِ َعلَيۡ  قِۡط �َُ�ٰ  لَةِ �َّخۡ ٱ عِ ِ�ِذۡ  كِ إَِ�ۡ  وَُهّزِيٓ ﴿

 ] ٢٦  ،٢٥: مريم[ 
 .و بخور و بنوش ي خرما را به سوي خودت تکان بده تا برایت خرماي تازه بریزد؛ و تنه 

 شرح
کرامات اولیا و فضیلت «بابی به عنوان » الصالحین ریاض«در کتابش  /نووي

 گشوده است. »ها آن
ست که اهللا متعال به دست  اي العاده جا، هر امر خارق منظور از کرامت در این

داشت  سازد؛ این امر از سوي اهللا متعال، یا براي گرامی نمایان می پیروان پیامبر
 باشد و یا براي نصرت و یاريِ حق. دوستش می

ت است؛ اما ببینیم اولیا دادهاي واقعی، ثاب کرامات اولیا با کتاب و سنت و نیز روي
هاي دوستان خویش را بیان  و دوستان االهی چه کسانی هستند؟ اهللا متعال ویژگی

 نموده و فرموده است:
﴿ ٓ�َ

َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ِينَ ٱ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َوَ�نُوا

   ]٦٣  ،٦٢:  يونس[   ﴾٦٣َ�تَُّقونَ 
آنان که ایمان   شوند؛ بدانید که بر دوستان اهللا ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی

 کردند. آوردند و تقوا و پرهیزگاري پیشه می
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کنند که  که ادعا می ها دوستانِ اهللا هستند که هم ایمان دارند و هم تقوا؛ نه آنان این
شود که  که گاه دیده می اویند. چنان ما اولیا و دوستان خدا هستیم و در عمل، دشمنان

آورند و  خرد را به زیر فرمان خویش درمی برخی از افراد با چنین ادعایی، شماري بی
ایم، اهللا متعال همه چیز، حتی محرمات  جا که ما به کمال رسیده گویند: از آن حتی می

تند و دوست اهللا، ها دشمنانِ اهللا هس راستی که این را براي ما، حالل گردانیده است! به
 ست: هر مومن پرهیزگاري

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ِينَ ٱ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َوَ�نُوا

   ]٦٣  ،٦٢:  يونس[   ﴾٦٣َ�تَُّقونَ 
نان که ایمان آ  شوند؛ بدانید که بر دوستان اهللا ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی

 کردند. آوردند و تقوا و پرهیزگاري پیشه می

، کرامت ولی، و تردستی و جادوي دشمن خدا ي پیامبر اینک بنگریم که معجزه
دیگر دارند؟ معجزه، امر  یا جادوگري که مدعی دوستی خداست، چه تفاوتی با یک

دیقِ او جاري ست که اهللا متعال به دست پیامبرش براي تأیید و تص اي العاده خارق
 که عیسی بن مریم ؛ چنانساخت؛ مانند زنده کردن مردگان توسط عیسی می

کرد؛ بلکه آنان را از قبرهایشان، زنده و رويِ پا  مردگان را به اذن پروردگار، زنده می
داده است، به او  هایی را که به عیسی آورد. اهللا متعال روز قیامت نعمت بیرون می

گونه که اهللا متعال  باشد؛ همان از آن جمله، همین معجزه میکند که  یادآوري می
 فرماید: می

ۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  �ذۡ ﴿  ] ١١٠: دة املائ[            ﴾ِ� �ِإِذۡ  َ�ٰ َموۡ ل
 .کرديگاه که مردگان را به اذن من زنده می...و آن 

شد و از  یگاه مرده زنده م زد؛ آن رده را صدا میمایستاد و  باالي قبر می عیسی
بخشید  چنین کورِ مادرزاد و پیس را هم بهبود می آمد. آن بزرگوار هم قبرش بیرون می

گاه آن مجسمه به  دمید؛ آن ساخت و در آن می و از خاك و گل، شکلی شبیه پرنده می
پرید. این هم از جمله معجزاتی بود که اهللا  شد که می اي زنده می اذن پروردگار، پرنده

ست که اهللا متعال آن را  اي االهی که معجزه، نشانه داد. خالصه این سیمتعال به عی
سازد تا پیامبران خویش را  العاده به دست پیامبران نمایان می در قالب کاري خارق
 تأیید و تصدیق نماید.
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گونه است؛ اما براي خود پیامبران نیست؛ بلکه براي پیروان  کرامات اولیا نیز همین
 روي داد: &چه که براي مریم بنت عمران آن هاست؛ مانند آن

﴿ ٓ َجا
َ
ۡ ٱ َءَهافَأ  ايٗ �َسۡ  َوُ�نُت  َذاَ�ٰ  َل َ�بۡ  ِمتُّ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  قَالَۡت  لَةِ �َّخۡ ٱ عِ ِجذۡ  إَِ�ٰ  َمَخاُض ل

نِسيّٗ  ٰ  ٢٣ امَّ ٓ َ�ۡ  ِمن َهاَ�َناَدٮ �َّ  تَِها
َ
 يٓ َوُهزِّ  ٢٤ اَ�ِ�ّٗ  َتكِ َ�ۡ  َر�ُّكِ  َجَعَل  قَدۡ  َزِ� َ�ۡ  �

      ]٢٥  ،٢٣: مريم[    ﴾٢٥ اَجنِيّٗ  اُرَطبٗ  كِ َعلَيۡ  قِۡط �َُ�ٰ  لَةِ �َّخۡ ٱ عِ ِ�ِذۡ  كِ إَِ�ۡ 
ي خرمایی کشاند. گفت: اي کاش قبل از این مرده و از  گاه درد زایمان او را به سوي تنه آن
ر پایت گاه از فرودستش ندایش داد که اندوهگین مباش؛ پروردگارت زی ها رفته بودم. آن یاد

ي خرما را به سوي خودت تکان بده تا برایت خرماي  است. و تنه  ي آبی پدید آورده چشمه
 سالم و تازه بریزد.

ست که کرامتی براي مریم بود. درد زایمان، این بانو  هاي االهی این، یکی از نشانه
؛ بله، ي خرما آسان نیست دانید که تکان دادنِ تنه ي خرمایی کشاند؛ می را به سوي تنه

اش دشوار  تکان دادن سرِ درخت خرما آسان و ممکن است؛ اما تکان دادن تنه
دهد و برایش خرماي  ي درخت خرما را تکان می تنه &باشد. با این حال مریم می

شود. ناگفته  ریزد؛ یعنی خرمایی که در برخورد با زمین، خراب نمی تازه و سالم می
و کرامتی براي آن   هاي االهی نیز جزو نشانه نماند که باردار شدن و زایمانِ مریم

 فرماید: گونه که اهللا متعال می بانوي بزرگوار بود؛ همان
ٓ �ۡ ٱوَ  َهاَ�ٰ وََجَعلۡ ﴿   ]٩١: االنبياء[              ﴾٩١ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  َءايَةٗ  َنَها
 اي براي جهانیان قرار دادیم. و مریم و فرزندش را نشانه 

انجام  ها به کار گرفتن جن ی که به دست جادوگران و با بهیدوو اما تردستی یا جا
اي براي دیگران؛ چراکه  اي براي خود این افراد است و هم فتنه رسد، هم فتنه می

العاده انجام  شوند! فردي، کاري خارق برخی از مردم به چنین کارهایی فریفته می
امر خارق العاده را کرامت بدانیم؛ هاي اولیاي االهی را ندارد که آن  دهد، اما ویژگی می

پیامبر هم نیست که بروز چنین کارهایی از وي، معجزه باشد؛ پس شکی نیست که 
 چنین کارهایی از سوي شیاطین است.

گو  اي را توسط افراد دروغ العاده ست که گاه اهللا متعال، امر خارق الزم به یادآوري
اي نزد  شود: عده گفته میند. سازد تا دروغشان را برمال ک و سودجو جاري می

چاهی داریم «ادعاي نبوت کرد، آمدند و به او گفتند:  "یمامه"ي کذاب که در  مسیلمه
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و از او خواستند که سر چاه برود تا در آن برکت بیفتد و آب » که آبش کم شده است
د؛ کردند که این پیامبر دروغین خواهد توانست کاري برایشان بکن ها گمان می کند! این

او درخواستشان را پذیرفت و سرِ چاه رفت و آب دهانش را در چاه انداخت. پیروان 
خردش توقع داشتند که چاه پر از آب شود؛ اما همان اندك آبی که در چاه بود، گم  بی

گو بودن آن کذاب را به  ي دروغ نشانه سان اهللا شد و در زمین فرو رفت و بدین
 ا رسوا کرد.گو ر آنان نشان داد و آن دروغ

ي پیامبر، کرامت  شود: معجزه العاده از چهار منظر نگریسته می لذا به امور خارق
گونه که  گویان سودجو. همان ولی، تردستی و جادوي جادوگر، و نیز رسوا شدن دروغ

 هاي خودش را دارد. ها و مشخصه ها نشانه بیان گردید، هر یک از این
*** 

 فرماید: اهللا متعال می
ۡ ٱ َزَ�رِ�َّا َهاَعلَيۡ  َدَخَل  َماُ�َّ ﴿ ۖ قٗ رِزۡ  ِعنَدَها وََجدَ  َراَب ِمحۡ ل ٰ  �َمُ َمرۡ َ�ٰ  قَاَل  ا َّ�

َ
 َذ�ۖ َ�ٰ  لَكِ  �

ِۖ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قَالَۡت  َ ٱ إِنَّ  �َّ ٓ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ  ]٣٧: آل عمران[ ﴾٣٧ ِحَساٍب  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا
یافت. گفت: اي مریم! این شد، نزدش غذا میمی هرگاه زکریا وارد محراب (و عبادتگاه) او  

حساب روزي روزي از کجا برایت آمده است؟ پاسخ داد: از نزد اهللا؛ اهللا هر که را بخواهد، بی
 دهد.می

 فرماید: و می
ۡ�ُ �ۡ ٱ �ذِ ﴿ َ ٱ إِ�َّ  ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما ُموُهمۡ َ�َ َّ�  

ۡ
ْ ۥٓ وُ فَأ  �ُُّ�مرَ  َلُ�مۡ  يَنُ�ۡ  ِف َكهۡ لۡ ٱ إَِ�  ا

مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َوُ�َهّيِئۡ  ۦتِهِ رَّۡ�َ  ّمِن
َ
مۡ ٱ َوتََرى١٦ افَقٗ ّمِرۡ  ِرُ�مأ  َورُ تََّ�ٰ  َطلََعت إَِذا َس لشَّ

َمالِ ٱ َذاَت  رُِضُهمۡ �َّقۡ  َغَرَ�ت �َذا ِم�ِ ۡ�َ ٱ َذاَت  فِِهمۡ َكهۡ  َعن    ]١٧  ،١٦: الكهف[ ﴾لّشِ
پرستند، کناره چه جز اهللا می آنان و آندیگر گفتند:) اینک که از  (اصحاب کهف به یک

اید، پس به غار پناه ببرید تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند و براي شما در گرفته
کند، از سمت راست بینی که چون طلوع میکارتان گشایشی فراهم سازد. و خورشید را می

 .نمایدرك میکند، سمت چپشان را تشود و چون غروب میغارشان متمایل می

 شرح
ست که اهللا متعال به دست  اي العاده تر یادآور شدیم که کرامت، هر امر خارق پیش

رساند تا تکریمی براي دوستش یا نصرتی براي  انجام می دوست یا ولی خویش به
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هاي مواردي چون معجزه، جادوگري و  چنین از این منظر، مشخصه دینش باشد. هم
گویان سودجوست،  اي را که براي رسوا کردن دروغ لعادها تردستی و نیز امور خارق

 بیان کردیم.
اي براي پیامبر  کنیم که کرامت هر یک از اولیا، معجزه یا نشانه اینک یادآوري می

آید؛ زیرا وقتی یک نفر که از فالن پیامبر پیروي کرده است،  شمار می متبوعش به
بر صحت  ، شهادتی از سوي اهللایابد، در حقیقت کرامتی که یافته است کرامتی می

رو  کند؛ از این ست که از آن پیروي می روشِ او و نیز دلیلی بر درستیِ شریعتی
 است. اي براي پیامبر اکرم هاي هر یک از اولیاي این امت، معجزه گوییم: کرامت می

هاي  هایی از کرامت آیاتی از قرآن را یادآور شده که در آن نمونه /سپس مولف
 فرماید: آمده است؛ از جمله این آیه که اهللا متعال میاولیا 

ۡ ٱ َزَ�رِ�َّا َهاَعلَيۡ  َدَخَل  ُ�ََّما﴿ ۖ قٗ رِزۡ  ِعنَدَها وََجدَ  َراَب ِمحۡ ل ٰ  �َمُ َمرۡ َ�ٰ  قَاَل  ا َّ�
َ
 َذ�ۖ َ�ٰ  لَكِ  �

ِۖ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قَالَۡت  َ ٱ إِنَّ  �َّ ٓ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ  ] ٣٧: آل عمران[ ﴾٣٧ ِحَساٍب  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا
یافت. گفت: اي مریم! این روزي شد، نزدش غذا میهرگاه زکریا وارد محراب (و عبادتگاه) او می 

 دهد.حساب روزي میاز کجا برایت آمده است؟ پاسخ داد: از نزد اهللا؛ اهللا هر که را بخواهد، بی

نذر کرد تا فارغ همسر عمران، یعنی مادر مریم زمانی که باردار بود، فرزندش را 
 فرماید: باره می از دنیا پروردگار متعال را عبادت کند؛ اهللا متعال در این

ُت مۡ ٱ قَالَتِ  إِذۡ ﴿
َ
رٗ  ِ� َ�طۡ  ِ�  َما لََك  ُت نََذرۡ  إِّ�ِ  َرّبِ  نَ َ�ٰ ِعمۡ  َرأ �  َ�َتَقبَّۡل  �ُ�َرَّ ٓ  إِنََّك  ِمّ�ِ

نَت 
َ
ِميعُ ٱ أ ا ٣٥ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ ٓ َوَضعۡ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَالَۡت  َهاَوَضَعتۡ  فَلَمَّ نَ�ٰ  ُتَها

ُ
ُ ٱوَ  أ عۡ  �َّ

َ
 بَِما لَمُ أ

َكرُ ٱ َس َولَيۡ  َوَضَعۡت   ٱكَ  �َّ
ُ
�ۡ � يۡ  �ّ�ِ  نَ�ٰ ٓ  َ�مَ َمرۡ  ُتَهاَسمَّ ِ�يُذَها �ّ�ِ

ُ
 ِمنَ  َوُذّرِ�ََّتَها بَِك  أ

يۡ ٱ �وَ  َحَسنٖ  بَِقُبولٍ  َر�َُّها َ�َتَقبَّلََها ٣٦ لرَِّجيمِ ٱ نِ َ�ٰ لشَّ
َ
لََها اَحَسنٗ  َ�َباتًا َبَتَهاأ  َوَ�فَّ

 ۖ ۡ ٱ َزَ�رِ�َّا َهاَعلَيۡ  َدَخَل  ُ�ََّما َزَ�رِ�َّا ۖ قٗ رِزۡ  ِعنَدَها وََجدَ  َراَب ِمحۡ ل ٰ  َ�مُ َمرۡ َ�ٰ  قَاَل  ا َّ�
َ
 لَكِ  �

ِۖ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قَالَۡت  َذ�ۖ َ�ٰ  َ ٱ إِنَّ  �َّ ٓ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ     ﴾٣٧ ِحَساٍب  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا
   ]٣٧  ،٣٥: آل عمران[ 

چه را در شکم دارم، نذر تو کردم تا فارغ از  گاه که همسر عمران گفت: پروردگارا! من آن آن
کار دنیا تو را عبادت کند؛ پس، از من بپذیر که همانا تو شنواي دانایی. و زمانی که وضع 

چه همسر عمران به  به آنو اهللا،  –حمل کرد، گفت: پروردگارا! من، دختري به دنیا آوردم. 
و پسر، مانند دختر نیست. من، نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش  –تر بود دنیا آورد، آگاه

دهم. و پروردگارش او را (به عنوان نذر شده، در پناه تو قرار می را از شر شیطان رانده
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ش داد و زکریا را شایستگی و با پرورشی نیکو او را پرور نیکی پذیرفت و به مادرش)، به
یافت. شد، نزدش غذا میگاه) او می سرپرستش گرداند. هرگاه زکریا وارد محراب (و عبادت

گفت: اي مریم! این روزي از کجا برایت آمده است؟ پاسخ داد: از نزد اهللا؛ اهللا هر که را 
 دهد.حساب روزي میبخواهد، بی

رفت، نزدش غذایی  می &آري؛ هرگاه زکریا به محل نماز و عبادت مریم
پرسید: اي مریم! این روزي از کجا  یافت که در آن فصل وجود نداشت؛ لذا می می

گفت که مثالً فالنی، این غذا  و نمی» از نزد اهللا«داد:  برایت آمده است؟ مریم پاسخ می
بدون  &سان مریم یقین اهللا متعال بر هر کاري تواناست و بدین را آورده است. به

َ ٱ إِنَّ ﴿یافت:  روزي می تالشِ بشري، از سوي اهللا واسطه یا ٓ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا
 ».دهد حساب روزي می اهللا، هرکه را بخواهد، بی: «﴾٣٧ ِحَساٍب 
بر  خاطر آورد و اذعان نمود که اهللا قدرت االهی را به جا بود که زکریا آن

جا  از او گذشته و پیر شده بود و از آن که سن و سالی هر کاري تواناست؛ لذا با این
که فرزندي نداشت، با این باور که اهللا بر هر کاري تواناست، دعا کرد که اهللا به او 

طور هم شد و زکریا صاحب فرزند گردید. و این، یک  فرزندي عنایت کند؛ و همین
هاي دیگري هم داشت که در صفحات  بود. مریم کرامت کرامت براي زکریا

 ه بیان شد.گذشت
چه که براي اصحاب کهف روي داد، اشاره  توانیم به آن ها می ي کرامت و از جمله

شهریان خود را در  کنیم. کهف، غاري بزرگ در میان کوه بود؛ هفت جوان که هم
گیري کردند و از شهر خود هجرت نمودند و به  ها کناره شرك و کفر دیدند، از آن

 فرماید: گونه که اهللا متعال می مانغاري در دلِ کوه پناه بردند؛ ه
ْ  يَةٌ فِتۡ  إِ�َُّهمۡ ﴿ ٰ  نَاَوَر�َطۡ  ١٣ ىُهدٗ  ُهمۡ َ�ٰ َوزِدۡ  بَِر�ِّهِمۡ  َءاَمنُوا ْ  إِذۡ  قُلُو�ِهِمۡ  َ�َ ْ  قَاُموا  َر�ُّنَا َ�َقالُوا

َ�ٰ ٱ رَبُّ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ْ نَّدۡ  لَن ِض �ۡ� ٰ  ۦٓ ُدونِهِ  مِن ُعَوا ۖ هٗ إَِ� ٓ قُلۡ  لََّقدۡ  ا  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  ١٤ َشَطًطا اذٗ إِ  نَا

ْ ٱ ُمنَاقَوۡ  َُذوا ۖ إلهءَ  ۦٓ ُدونِهِ  مِن �َّ   َ� لَّوۡ  ٗة
ۡ
�  �َ�ٰ �ُِسلۡ  هِمَعلَيۡ  تُونَ يَ� ٖ ظۡ  َ�َمنۡ  �َّ�ِ

َ
 مِمَّنِ  لَمُ أ

ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ۡ�ُ �ۡ ٱ �ذِ  ١٥ اَكِذبٗ  �َّ َ ٱ إِ�َّ  بُُدونَ َ�عۡ  َوَما ُموُهمۡ َ�َ َّ�  
ۡ
ْ ۥٓ وُ فَأ  ِف َكهۡ لۡ ٱ إَِ�  ا

مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َو�َُهيِّئۡ  ۦتِهِ رَّۡ�َ  ّمِن َر�ُُّ�م لَُ�مۡ  يَنُ�ۡ 
َ
  ﴾١٦افَقٗ ّمِرۡ  رُِ�مأ

  ]١٦  ،١٣: الكهف[ 
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هایشان آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم و دل 
ها و  پروردگارمان، پروردگار آسمان«گفتند:  گاه که برخاستند ورا محکم و استوار ساختیم؛ آن

پرستیم که در این صورت سخنی گزاف (و دور از زمین است و هرگز معبودي جز او را نمی
اند؛ چرا دلیل ها، قوم ما هستند که جز او (=اهللا)، معبودان دیگري برگزیده ایم. اینحق) گفته

کارتر از کسی که بر اهللا دروغ  ستمکس  آورند؟ هیچروشنی براي حقانیت معبودانشان نمی
پرستند، کناره چه جز اهللا می دیگر گفتند:) اینک که از آنان و آن ببندد، نیست. و (به یک

 .اید، پس به غار پناه ببریدگرفته

اش به سوي شمال  گونه که گفتیم، این غار در دلِ کوه قرار داشت و دهانه همان
طور مستقیم  ر ابتداي روز و نه در پایان روز، بهاي که خورشید نه د گونه شرق بود؛ به
سان اهللا متعال این را برایشان فراهم ساخت و آنان را در  تابید. بدین بر آنان نمی

 فرماید: خوابی عمیق فرو برد؛ زیرا آنان تقوا پیشه کردند و اهللا متعال می
َ ٱ َ�تَّقِ  َوَمن﴿ ُ  َعلَ�ۡ  �َّ مۡ  ِمنۡ  ۥ�َّ

َ
ِ أ   ]٤:  الطالق[                                  ﴾٤ ��ُۡ�ٗ  ۦرِه

 آورد. و هر کس تقواي اهللا پیشه سازد، (اهللا) براي او در کارش آسانی پدید می 

ها نیز تقوا پیشه کردند و با همین هدف به غار پناه بردند؛ لذا اهللا متعال در  این
 کارشان آسانی قرار داد:

مۡ ٱ َوتََرى﴿  رُِضُهمۡ �َّقۡ  َغَرَ�ت �َذا ِم�ِ ۡ�َ ٱ َذاَت  ِفِهمۡ َكهۡ  َعن َورُ تََّ�ٰ  َطلََعت إَِذا َس لشَّ
َمالِ ٱ َذاَت   ]١٧: الكهف[  ﴾لّشِ

شود و کند، از سمت راست غارشان متمایل میبینی که چون طلوع میو خورشید را می  
 .نمایدکند، سمت چپشان را ترك میچون غروب می

ي نیاز یا  اندازه تابید؛ بلکه فقط به نان نمیطور مستقیم بر آ یعنی: خورشید به
تابید.  ي غار می ها نپوسد، بر دهانه هاي این اي که بخار غار گرفته شود و بدن اندازه به

گونه که اهللا متعال  ست: آنان در محلّ وسیعی از غار قرار داشتند؛ همان گفتنی
«ناست. که به همین مع ﴾هُ ّمِنۡ  َو�ٖ فَجۡ  ِ�  َوُهمۡ ﴿فرماید:  می  « یعنی: مکان وسیع؛ این

هاي  که این، یکی از نشانه واژه در احادیث نیز به همین مفهوم آمده است. خالصه این
ست که چنین مکانی را براي آنان فراهم ساخت و آنان را در خوابی عمیق فرو  االهی

صد و نُه ها سی قدر خوابیدند؟ یک روز، دو روز، یا سه روز؟ خیر؛ آن برد؛ مگر چه
سال خوابیدند! نه سرما بیدارشان کرد و نه گرما؛ نه از بابت تشنگی بیدار شدند و نه 
به سبب گرسنگی. این، کرامتی از سوي اهللا براي آنان بود؛ سبحان اهللا! آیا امکان دارد 
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که یکی از ما سه روز بخوابد و گرسنه یا تشنه نشود و احساس سرما یا گرما نکند؟! 
 سال در غار خوابیدند: 309ها  اما این
﴿ ْ ٰ  فِِهمۡ َكهۡ  ِ�  َوَ�ُِثوا ْ زۡ ٱوَ  ِسنِ�َ  ِماْئَةٖ  َث ثََ�   ]٢٥: الكهف[                 ﴾٢٥ اعٗ �ِسۡ  َداُدوا
 (اصحاب کهف) سیصد سال در غارشان ماندند و نُه سال بر آن افزودند. 

 فرماید: می اهللا
َمالِ ٱ َوَذاَت  ِم�ِ ۡ�َ ٱ َذاَت  َوُ�َقّلُِبُهمۡ ﴿  ]١٨: الكهف[                                           ﴾لّشِ
 .گرداندیمآنان را به چپ و راست می  

شود و  ها خوابیده بودند؛ و آدمِ خوابیده، خودش پهلو به پهلو می که آن در صورتی
 ي خود آنان نبود، اهللا جا که این عمل، با اراده گردد؛ اما از آن به چپ و راست می

دانید تکلیف از آدمِ خوابیده  گونه می متعال این عمل را به خود نسبت داد. همان
 که بیدار گردد. شود تا آن برداشته می

اهللا متعال اصحاب کهف را که در خوابی عمیق و طوالنی فرو رفته بودند، به چپ 
 مردگی و زخم بستر و در نتیجه گرداند تا به سبب عدم تحرك، به خون و راست می

کرد  دید، گمان می رو اگر کسی در آن هنگام آنان را می به عفونت دچار نشوند؛ از این
به آنان هیبت و شکوه چنین اهللا متعال  که بیدارند؛ در حالی که خوابیده بودند. هم

 فرماید: که می فراوانی داد؛ چنان
لَعۡ ٱ لَوِ ﴿ ۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َت طَّ   ]١٨: الكهف[   ﴾١٨ ابٗ رُعۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َت َولَُملِئۡ  �فَِرارٗ  ُهمۡ ِمنۡ  َت لََو�َّ
ي وجودت از گریختی و همهگرداندي و میکردي، از آنان روي میاگر به ایشان نگاه می 

 شد.دیدنشان آکنده از ترس می

کرامات اصحاب کهف فراوان است؛ ولی اینک به مواردي که ذکر شد، بسنده 
خواهیم که ما را  می دازیم. از اهللاپر به این موضوع می  کنیم و در صفحات آینده می

 یقین او بر هر کاري تواناست. اش قرار دهد؛ به جزو دوستان گرامی
*** 
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 فرماید: اهللا متعال می
ۡ�ُ �ۡ ٱ �ذِ ﴿ َ ٱ إِ�َّ  ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما ُموُهمۡ َ�َ َّ�  

ۡ
ْ ۥٓ وُ فَأ  َر�ُُّ�م َلُ�مۡ  يَنُ�ۡ  ِف َكهۡ لۡ ٱ إَِ�  ا

مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م ّيِئۡ َوُ�هَ  ۦتِهِ رَّۡ�َ  ّمِن
َ
مۡ ٱ َوتََرى١٦ افَقٗ ّمِرۡ  ِرُ�مأ  َورُ تََّ�ٰ  َطلََعت إَِذا َس لشَّ

َمالِ ٱ َذاَت  رُِضُهمۡ �َّقۡ  َغَرَ�ت �َذا ِم�ِ ۡ�َ ٱ َذاَت  فِِهمۡ َكهۡ  َعن  ] ١٧  ،١٦: الكهف[ ﴾لّشِ
کناره  پرستند،چه جز اهللا می دیگر گفتند:) اینک که از آنان و آن (اصحاب کهف به یک 

اید، پس به غار پناه ببرید تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند و براي شما در گرفته
کند، از سمت راست بینی که چون طلوع میکارتان گشایشی فراهم سازد. و خورشید را می

 .نمایدکند، سمت چپشان را ترك میشود و چون غروب میغارشان متمایل می

 شرح
ها چند آیه از قرآن کریم را ذکر کرده  رامات اولیا و فضیلت آندر باب ک /مولف

ي اصحاب کهف است؛ همان جوانانی که به اهللا  است که از آن جمله آیاتی درباره
گیري  شهریان و اقوام خویش که مشرك و کافر بودند، کناره ایمان آوردند و از هم

در غار، به خوابی عمیق فرو  سال 309ها  کردند و به غاري در دل کوه پناه بردند؛ آن
هایش نیز  که گرسنگی و تشنگی، یا گرما و سرمایی را احساس کنند؛ بدن آن رفتند؛ بی

گردانید. این، یکی از کرامات  ها را به چپ و راست می تغییر نکرد؛ زیرا اهللا متعال آن
کس  ي آنان بود که مکانی امن برایشان فراهم ساخت و هیچ اهللا متعال درباره

هایشان به همان حالت نخست باقی ماند و هیچ  یرامونشان نبود؛ با این حال، بدنپ
ها، موها و بدنشان پدید نیامد. هنگامی که از خواب برخاستند، انگار  تغییري در ناخن

 فرماید: رو اهللا متعال می تر از یک روز خوابیده بودند؛ از این یک روز یا کم
ٓ ِ�َ  ُهمۡ َ�ٰ َ�َعثۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ ْ تََسا ٓ  قَاَل  َنُهمۚۡ بَيۡ  َءلُوا ْ  ُتۡمۖ َ�ِثۡ  َ�مۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  �ِلٞ قَا وۡ  ًمايَوۡ  َناَ�ِثۡ  قَالُوا

َ
 أ

  ]١٩: الكهف[    ﴾١٩ ٖ�� يَوۡ  َض َ�عۡ 
دیگر بپرسند؛ یکی از ایشان گفت: چه  باره) از یکسان بیدارشان نمودیم تا (در اینو بدین 

 ایم. ک روز یا بخشی از یک روز (در این غار) ماندهاید؟ گفتند: یمدت (در این غار) مانده

پیش آمدن چنین پرسشی براي آنان، طبیعی بود؛ زیرا هیچ تغییري نکرده بودند. 
، اشتباه و »هایشان بلند شده بود موها و ناخن«گویند:  که برخی از مردم می این
زیادي در  شدند که مدت گونه بود، خودشان متوجه می اساس است؛ زیرا اگر این بی

ها را مدتی  نسبت به اصحاب کهف بود که آن اند. این، از کرامات اهللا خواب بوده
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گري که ایمان و یکتاپرستیِ آنان را  طوالنی در خوابی عمیق فرو برد تا نظامِ سرکوب
تابید، سرنگون شود و پادشاهی عادل و شایسته روي کار بیاید. هنگامی که از  برنمی

ی از خودشان را براي خرید غذا به شهر فرستادند؛ او با پولی که خواب برخاستند، یک
که پول غذا را پرداخت کرد،  سالِ قبل با خود داشت، غذایی خرید و همین 309از 

زده شدند و بدین ترتیب به اصل موضوع پی  فروشنده و دیگر اهالی شهر شگفت
 بردند.

ه است که چنین آیاتی را که هاي االهی نسبت به آنان بود؛ شایست این، از کرامت
گر قدرت پروردگار است، با تأمل و درنگ مورد مطالعه دهیم. این آیات نشان  بیان
اي در مسیر رضایت االهی گام بردارد، اهللا متعال نیز او را از  دهد که وقتی بنده می

چه بخواهد، به  گرداند و به حکمت خویش آن دهش و بخشش خویش برخوردار می
 دارد. میاو ارزانی 

*** 
 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ِينَ ٱ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َوَ�نُوا

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱ لَُهمُ  ٦٣ َ�تَُّقونَ  ِ� �ٱ َوِ�  َيا�ُّ ِۚ ٱ تِ لَِ�َِ�ٰ  ِديَل َ�بۡ  َ�  ِخَرة َّ�  ٰ  لَِك َ�
   ]٦٤  ،٦٢:  يونس[  ﴾٦٤ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ 

آنان که ایمان   شوند؛ بدانید که بر دوستان اهللا ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی
ي نیک  کردند. در زندگی دنیا و آخرت، بشارت و مژده آوردند و تقوا و پرهیزکاري پیشه می

 گونی و تغییري نیست. این، همان رستگاري بزرگ است.دارند؛ در سخنان اهللا هیچ دگر

 شرح 
ي  تر درباره باب کرامات اولیا را با همین آیه آغاز کرده است. پیش /مولف

هاي اولیاست، سخن گفتیم. ابوالعباس  ي ویژگی بخش نخست این آیه که درباره
گاري، ولی و هر مومن نیکوکار و پرهیز«با استناد به این آیات، گفته است:  /حرانی

َ�ٓ ﴿فرماید:  می اهللا». دوست خداست
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ

بدانید که بر دوستان اهللا هیچ ترس و هراسی نیست و آنان غمگین «؛ یعنی:  ﴾َزنُونَ َ�ۡ 
ند و بر ي خویش نگران نیست منظور، این است که آنان نسبت به آینده». شوند نمی

اند  ها مفهوم زندگی را دریافته خورند؛ زیرا آن ي خویش نیز غم و حسرت نمی گذشته
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سان در شمارِ دوستان  اند و بدین ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده و به اهللا
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱ لَُهمُ ﴿اند. سپس فرمود:  االهی قرار گرفته ؛ یعنی: ﴾ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َيا�ُّ

بشارت و مژده نیک در ». ي نیک دارند در زندگی دنیا و آخرت، بشارت و مژده«
بخشی باشد که خودشان  هاي صادقانه و شادي تواند به صورت خواب زندگی دنیا، می

بیند که او به  بینند؛ مثالً شخصی در خواب می ي آنان می بینند یا دیگران درباره می
که  بیند. یا این ي او می دهند یا کسی دیگر چنین خوابی درباره ي بهشت می مژده

کند.  ي خوب و مناسبی مشاهده می خودش را در خواب، در وضعیت یا شکل و قیافه
ِجُل �رُْشَى الُمؤِمِن «باره فرموده است:  در این که پیامبر خالصه این

َ
یعنی:  )1(؛»تِلَك اَع

 اي اخروي براي او دارد. که نشان از مژده» تي زودهنگامی براي مومن اس این، مژده«
شود، این است که توفیق  هاي زودرسی که در دنیا نصیب مومن می از دیگر مژده

احساس خشنودي و شرح صدر  برداري از اهللا یابد و به سبب فرمان اطاعت می
شود که چنین شخصی، از دوستان خداست؛ زیرا  ترتیب روشن می کند و بدین می

تُْه َحَسنَتُُه وََساَءتُْه َسيِّئَتُُه َ�ُهَو ُمْؤِمنٌ «فرموده است:  پیامبر کسی که «یعنی:  )2(؛»َمْن رَسَّ
لذا اگر با انجام ». اش او را ناراحت کند، مومن است حال و بدي اش او را خوش نیکی

خاطر ارتکاب عملی زشت ناراحت گشتید،  بال شدید یا به حال و فراخ کار نیک خوش
یاد داشته باشید که این، ویژگیِ اهل ایمان و  شارتی براي خویش بدانید و بهاین را ب

ُة َعيِ� يف «فرمود:  رو پیامبر بندگان پرهیزگار اهللا متعال است؛ از این وُجِعلَْت قرَّ
الةِ  هایی که در  یکی دیگر از مژده». روشنیِ چشم من در نماز است«یعنی:  )3(.»الصَّ

این است که نیکوکاران، او را دوست دارند وبلکه او را  شود، دنیا نصیب مومن می
کنند؛ وقتی دیدید که مردم خوب و نیکوکار شما را  نیکی یاد می ستایند و از او به می

ي خوبی بدانید که از  کنند، این را نشانه دوست دارند ونسبت به شما اظهار محبت می
در این میان، بدگویی و ست.  گر لُطف االهی بختی انسان و بیان سعادت و نیک

 .نقل از ابوذر به 2642صحیح مسلم، ش:  )1(
 .6294صحیح الجامع، ش:  )2(
این  3124در صحیح الجامع، ش:  /)؛ آلبانی199، 3/128)؛ احمد (3940، 3939روایت نسائی ( )3(

 حدیث را صحیح دانسته است.
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ها معیار حقیقت نیستند و  گیريِ بدکاران و اهل باطل هیچ اعتباري ندارد؛ زیرا آن خرده
 شود.  شهادتشان در نزد اهللا متعال پذیرفته نمی

کند  هایی دنیوي مومن، این است که وقتی دنیا را ترك می از بشارت ییک
 دهند: تی همیشگی نوید میآیند و او را به بهشت و سعاد فرشتگان نزدش می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ُ ٱ َر�َُّنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ ُل  ُموا ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  تَتََ�َّ �َّ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
�  ْ  َوَ�  َ�َافُوا

 ۡ�َ ْ ۡ  َزنُوا �
َ
ْ َو� وا ُ�ِ  ِ وۡ  نُ َ�ۡ  ٣٠ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

َ
ٓ أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ؤُُ�مۡ ِ�َا  َيا�ُّ

نُفُسُ�مۡ  َتِ�ٓ �َشۡ  َما �ِيَها َوَلُ�مۡ  ِخَرةِ� �ٱ َوِ� 
َ
ُعونَ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ  أ  نُُزٗ�  ٣١ تَدَّ

      ]٣٢  ،٣٠: فصلت[   ﴾٣٢ رَِّحي�ٖ  َ�ُفورٖ  ّمِنۡ 
همانا کسانی که گفتند: پروردگارمان، اهللا است و سپس (بر توحید) استقامت ورزیدند، 

گویند:) نترسید و اندوهگین نباشید و  شوند (و می نگام مرگ) بر آنان نازل میفرشتگان، (ه
شدید. ما در دنیا دوستان شما بودیم و در آخرت  شما را به بهشتی مژده باد که وعده داده می

جا هر چه دلتان بخواهد، دارید و هر چه درخواست کنید، برایتان  نیز یاران شما هستیم؛ و آن
 کشی از سوي پروردگار آمرزنده و مهرورز (است). ها) پذیرایی و پیش نفراهم است. (ای

هاي مومن در هنگام مرگش، این است که در آن هنگام به جانش  از دیگر مژده
اي جانِ پاك که در پیکري پاك بودي! از این جسم پاك به سوي «شود:  گفته می

م مرگش خشنود و سان مومن در هنگا و بدین» برون آي رحمت و خشنوديِ اهللا
 گردد. خرسند می

هاي  گاه که در قبر به پرسش یابد؛ آن ي رستگاري می مومن در قبر خود نیز مژده
دهد، ندایی از آسمان  ي پروردگار، دین و پیامبرش پاسخ درست می فرشتگان درباره

ام، راست و درست گفت؛ بستري از بهشت براي او بگسترانید و  بنده«رسد که  می
 ».روي او بگشایید  بهشت بر او بپوشانید و دربی از بهشت به لباسی از

 فرماید: گونه که اهللا متعال می یابد؛ همان مومن در هنگام حشر نیز بشارت می
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْوَ�ٰٓ  َ�ٰٓ سۡ �ُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسَبَقۡت  �َّ

ُ
 َمُعونَ �َسۡ  َ�  ١٠١ َعُدونَ ُمبۡ  َهاَ�نۡ  �َِك أ

 ۖ نُفُسُهمۡ  َتَهۡت شۡ ٱ َما ِ�  وَُهمۡ  َحِسيَسَها
َ
ونَ َ�ٰ  أ  ٱ َفَزعُ لۡ ٱ ُزُ�ُهمُ َ�ۡ  َ�  ١٠٢ ِ�ُ

َ
�ۡ ۡ� ُ�َ 

 ٰ ٮ ۡ ٱ ُهمُ َوَ�َتلَقَّ ِيٱ ُمُ�مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل   ]١٠١،١٠٣: االنبياء[ ﴾١٠٣ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  �َّ
صداي ؛ مانند یتر، از سوي ما برایشان نیکی مقرر شد، از دوزخ دور م همانا کسانی که پیش 

مند هستند. رنج و  هایی که دلشان بخواهد، براي همیشه بهره شنوند و از نعمت دوزخ را نمی
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آیند (و  کند و فرشتگان به استقبالشان می سختی بزرگ (رستاخیز) آنان را اندوهگین نمی
 دادند. اش را به شما می ست که وعده گویند:) این، همان روزي می

 ي نیک دارند. نیکوکار و پرهیزگار، در دنیا و آخرت مژده که مومنان خالصه این
ِ ٱ تِ لَِ�َِ�ٰ  ِديَل َ�بۡ  َ� ﴿ هاي تقدیري  ، یعنی در قوانین و فرمان»در سخنانِ اهللا: «﴾�َّ

ویژه در سخنان تکوینی و  و تشریعی او، هیچ دگرگونی و تغییري وجود ندارد؛ به
اش  تغییر دهد. ولی سخنان تشریعیرا  تواند آن کس نمی که هیچ تقدیريِ اهللا

کنند؛ مانند یهودیان  گرایان و اهل باطل، آن را تحریف می ست که گاه باطل اي گونه به
هاي آسمانی را تحریف کردند؛ در این میان سخنان تکوینی  ها که کتاب و نصرانی

 پروردگار، تغییرناپذیر است.
*** 

يب  -١٥١١
َ
يب �مد عبد الرَّ محن بن أ

َ
ّفِة اَكنُوا $ب�ٍر الصديقوعن أ ْصَحاَب الصُّ

َ
: أنَّ أ

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
 ُ�َقَراَء وَأ

ً
نَاسا

ُ
ةً:  أ اَل َمرَّ

َ
َيْذَهْب بَثالٍِث، َومْن اَكَن «ق

ْ
ل
َ
، ف نَْ�ِ

ْ
َمْن اَكَن ِعْنَدهُ َطَعاُم اث

َيْذَهْب خِبَاِمٍس �َِساِدٍس 
ْ
ل
َ
اَل، وأ» ِعْنَدهُ َطَعاُم أْرَ�َعٍة، ف

َ
ْو كما ق

َ
بَا ب�رٍ أ

َ
ٍة،  نَّ أ

َ
َجاَء بَِثالَث

َق انلَّيِبّ 
َ
بَا بَ�ٍر َ�َعىشَّ ِعْنَد انلَّيِبِّ  واْ�َطل

َ
ٍة، وأنَّ أ َِث َحىتَّ َص�َّ الِعَشاَء، ُ�مَّ  بَعرَشَ

َ
ُ�مَّ بل

ُ اْمرَأتُُه: َما َحبََسَك 
َ

ْت هل
َ
ْيِل َما َشاَء اُهللا. قال

َّ
َ�ْن أْضَيافَِك؟  رََجَع، فجاَء َ�ْعَد َما َمىَض ِمَن الل

ُت، 
ْ
اْخَتَبأ

َ
نَا ف

َ
َذَهبُت أ

َ
اَل: ف

َ
ْيِهْم، ق

َ
ْد َعَرُضوا َعل

َ
بَْوا َحىتَّ تيَِجَء َوق

َ
يْتِهْم؟ قالت: أ اَل: أَو ما َعشَّ

َ
ق

اَل: واْ�ُم اهللاِ 
َ
بَداً، ق

َ
ْطَعُمُه أ

َ
 َواهللاِ ال أ

ً
وا ال َهنِيئا

ُ
، وقاَل: لُك َع َوَسبَّ َجدَّ

َ
، ف قاَل: يَا ُ�ْنرَثُ

َ
نَّا ف

ُ
 َما ك

ا اكنْت قبَل   ر�ا من أسفلِها أ�رَث منها حىّت َشبُِعوا، َوَصاَرْت أ�رَث ِممَّ
َّ
ْقَمٍة إال

ُ
نَأُخُذ ِمْن ل

ةِ عي�  رَّ
ُ
ذلَك، َ�َنظَر إيلها أبو ب�ٍر فقاَل المرأتِِه: يا أخَت ب� فراٍس ما هذا؟ قالت: ال وق

ِ�َ اآلَن أ�رُث منها قبَل ذلَك بثالِث مر
َ
اٍت! فأ�ل منها أبو ب�ٍر وقال: إنَّما اكَن ذلَك من ل

 انلَّيِبِّ 
َ

َها إىِل
َ
ْصَبَحْت ِعْنَدهُ. َوَ�َن  الشيطاِن، يع�: يميَنُه. ُ�مَّ أ�َل منها لقمًة، ُ�مَّ مَحَل

َ
أ
َ
ف

َ�ْ َعرَشَ رَُجالً، َمعَ 
ْ
َنا ا�

ْ
ْوٍم َ�ْهٌد، َ�َمىَض األَجُل، َ�َتَفرَّ�

َ
نَاٌس، اُهللا  بَيَْنَنا َوَ�ْ�َ ق

ُ
لُكِّ رَُجٍل ِمْنُهْم أ

بُو بَْ�ٍر ال َ�ْطَعُمُه، 
َ
َف أ

َ
َحل

َ
مْجَُعوَن. َوِ� رَِوايٍة: ف

َ
وا ِمْنَها أ

ُ
ل

َ
�

َ
أ
َ
ُم َ�ْم َمَع لُكِّ رَُجٍل ف

َ
أْعل

ْيُف.  َف الضَّ
َ
َحل

َ
ةُ ال َ�ْطَعُمُه، ف

َ
َفت الَمْرأ

َ
َحل

َ
  -ف

ُ
ْضَياف

َ
و األ

َ
ْو �َ  -أ

َ
ْطَعُموهُ َحىتَّ أْن ال َ�ْطَعُمُه أ

وا ال يَْرَ�ُعوَن 
ُ
َجَعل

َ
وا، ف

ُ
ل

َ
َل وأ�

َ
أ�

َ
َعاِم ف َداَع بالطَّ

َ
ْيَطاِن! ف بُو بَْ�ٍر: هِذهِ ِمَن الشَّ

َ
َ�ْطَعَمُه. َ�َقاَل أ

رْ 
ُ
ْت: َوق

َ
ْخَت بَ� فَِراٍس، َما َهَذا؟ َ�َقال

ُ
رَثُ ِمْنَها، َ�َقاَل: يَا أ

ْ
�

َ
ْقَمًة إِال َرَ�ْت ِمْن أْسَفلَِها أ

ُ
ةِ ل
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 انلَّيِبِّ 
َ

وا، َوَ�َعَث بَِها إىِل
ُ
ل

َ
أ�

َ
َل، ف

ُ
ْبَل أْن نَأ�

َ
رَثُ ِمْنَها �

ْ
�

َ
َل  َ�ْيِ� إ�ََّها اآلَن أل

َ
َر �نَُّه أ�

َ
َذك

َ
ف

 انلَّيِبِّ 
َ

 ُمْنطلٌق إىِل
ِّ

إ�
َ
َك، ف

َ
اَل لَِعْبِد الرَّمْحِن: ُدونََك أْضَياف

َ
بَا بْ�ٍر ق

َ
 ِمْنَها. َوِ� رِوايٍَة: إنَّ أ

 
َ
تَاُهْم بِما ِعْنَدهُ، َ�َقاَل: اْطَعُموا؛ ف

َ
أ
َ
َق َ�ْبُد الرَّمْحِن، ف

َ
اْ�َطل

َ
يِجَء، ف

َ
ْبَل أْن أ

َ
 ِمْن قِراُهم �

ْ
ُرغ

ْ
اف

اَل: 
َ
اَل: اْطَعُموا، قالوا: َما �ُن بِآلِكَِ� َحىتَّ ييَِجَء َربُّ َمْ�نِِلَا، ق

َ
فقالوا: أين َربُّ َمْ�نِِلا؟ ق

وا َ�ّنا قَِرا
ُ
َبل

ْ
ا ا� مَّ

َ
ل
َ
، ف َّ ُت �نَُّه َ�ُِد يلَعَ

ْ
َقَ�َّ ِمْنُه فأبَْوا، َ�َعَرف

ْ
َل

َ
ْم َ�ْطَعُموا، نل

َ
إنَُّه إْن َجاَء َول

َ
ُ�ْم، ف

اَل: يَا 
َ
: ُ�مَّ ق تُّ

َ
َسك

َ
وهُ، َ�َقاَل: يَا َ�ْبَد الرَّمحِن، ف أْخرَبُ

َ
ْيُت َ�ْنُه، َ�َقاَل: َما َصَنْعُتْم؟ ف َجاَء َ�َنحَّ

َما ِجْئَت! َ�ْبَد الرَّمْح 
َ
ْنَت �َْسَمُع َصوِ� ل

ُ
ْيَك إْن ك

َ
َسْمُت َعل

ْ
قال: يَا ُ�ْنرَثُ أق

َ
، ف تُّ

َ
َسك

َ
ِن، ف

َما اْ�َتَظْرُ�ُموِ� واهللا ال  وا: َصَدَق، أتَانَا بِِه، َ�َقاَل: إ�َّ
ُ
َك، فقال

َ
ُت: َسْل أْضَياف

ْ
َخرَْجُت، َ�ُقل

َ
ف

َة. َ�َقاَل اآلَخُروَن: واهللاِ 
َ
ْيل

َّ
ْطَعُمُه الل

َ
ُ�ْم ال أ

َ
ُ�ْم َما ل

َ
 ال َ�ْطَعُمُه َحىتَّ َ�ْطَعَمُه؛ َ�َقاَل: َوْ�ل

 ِمَن 
َ

َوَضَع يََدهُ َ�َقاَل: � اهللاِ، األو�
َ
َجاَء بِِه، ف

َ
وَن َ�نَّا قَِراُ�ْم؟ َهاِت َطَعاَمَك، ف

ُ
َ�ْقَبل

وا.
ُ
ل

َ
�

َ
َل وَأ

َ
�

َ
أ
َ
ْيَطاِن، ف  )1([متفق علیه] الشَّ
گوید: اصحاب صفّه  می $حمن پسر ابوبکر صدیقابومحمد، عبدالر ترجمه:

هرکه غذاي دو نفر را دارد، سه نفر را «فرمود:  مردمانی فقیر بودند؛ باري پیامبر
براي -مهمان کند و کسی که غذاي چهار نفر را دارد، پنجمی و ششمی را نیز با خود

آورد و  -خانه به -سه نفر را با خود یا چنین چیزي فرمود. ابوبکر» ببرد -پذیرایی
شام خورد و تا اداي  نزد پیامبر ده نفر را با خود به خانه برد. ابوبکر پیامبر

به  -گاه پس از گذشت پاسی از شب که خدا خواست نماز عشا درنگ کرد و آن
بازگشت. همسرش از او پرسید: چه چیزي باعث شد که دیرهنگام نزد  -خانه

اي؟ پاسخ داد: برایشان  ها شام نداده مگر به مهمانمهمانانت بیایی؟ ابوبکر سوال کرد: 
گوید: من رفتم و پنهان شدم.  ها نخوردند تا تو بیایی. عبدالرحمن می شام بردند؛ اما آن

که به مهمانان غذا نداده بودم)  پدر (=ابوبکر) صدایم زد و گفت: اي کودن! (و از این
د: بخورید که از حالوت ها فرمو عصبانی شد و مرا سرزنش کرد. سپس به مهمان

گوید: به  می و بعد سوگند یاد کرد که خودش از آن غذا نخورد. عبدالرحمنافتاد. 
اي  گونه گشت؛ به تر می که از پایین بیش داشتیم مگر آن اي برنمی اهللا سوگند، هیچ لقمه

نگاهی به غذا  تر شده بود. ابوبکر که همه سیر شدند و غذا از اولش هم بیش

 .2057)؛ و صحیح مسلم، ش: 6140، 602صحیح بخاري، ش: ( )1(
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فراس! این چیست؟! همسرش گفت:  و به همسرش گفت: اي خواهرِ بنیانداخت 
گاه  تر از اولش شده است. آن چشمم روشن! به اهللا سوگند که غذا سه برابر بیش

از آن غذا خورد و گفت: سوگندي که خوردم، از سوي شیطان بود؛ و سپس  ابوبکر
د و غذا تا صبح نزد فرستا اي از آن غذا برداشت و بعد غذا را نزد پیامبر لقمه

اي، پیمان و قراري وجود داشت که سررسید آن فرا رسید؛  بود. میان ما و عده پیامبر
ما دوازده سرگروه بودیم و با هریک از ما چند نفر دیگر نیز بودند که تنها اهللا 

 داند؛ همگی از آن غذا سیر خوردند. تعدادشان را می
د کرد که خودش از آن غذا نخورد؛ سوگند یا در روایتی آمده است: ابوبکر

کر غذا بگاه مهمانان سوگند یاد کردند که تا ابو گونه قسم خورد؛ آن همسرش نیز همین
و » این قسم از جانب شیطان بود«فرمود:  نخورد، آنان نیز غذا نخورند. ابوبکر

هر ها شروع به خوردن کرد.  سپس از اهل خانه خواست تا غذا را بیاورند و با مهمان
فراس!  گفت: اي خواهر بنی شد. ابوبکر تر می داشتند، از پایین بیش اي که برمی لقمه

این چیست؟ همسرش پاسخ داد: چشمم روشن! به اهللا سوگند که این غذا اینک از 
تر شده است. همه از آن غذا خوردند؛ سپس  اولش که هنوز نخورده بودیم، بیش

نیز  یادآور شده است که پیامبر -عبدالرحمن -فرستاد. آن را نزد پیامبر ابوبکر
 از آن غذا تناول فرمود.

تو نزد مهمانانت باش؛ من «و در روایتی آمده است: ابوبکر به عبدالرحمن فرمود: 
». که بیایم، پذیرایی از ایشان را تمام کرده باشی روم. پیش از آن می نزد پیامبر

آورد و گفت: بفرمایید. مهمانان چه داشت، براي مهمانان  عبدالرحمن رفت و آن
فرمایید. گفتند: تا میزبانمان بخانه کجاست؟ عبدالرحمن گفت: شما  گفتند: صاحب

خوریم. عبدالرحمن به آنان گفت: پذیرایی را از ما بپذیرید که اگر پدرم  نیاید، نمی
 ها غذا کند؛ ولی آن اید، ما را سرزنش می بیاید و ببیند که شما هنوز غذا نخورده

اي  شود. وقتی آمد، من به گوشه نخوردند. لذا دریافتم که پدرم از من خشمگین می
برایش بازگو کردند. گفت: اي عبدالرحمن!  را پرسید: چه کردید؟ خانواده ماجرا رفتم.

جا بود که گفت: اي  من سکوت کردم. دوباره نیز مرا صدا زد؛ باز هم هیچ نگفتم. آن
شنوي، بیایی! نزد پدر رفتم و گفتم:  اگر صدایم را می دهم که کودن! تو را سوگند می

اما ما  -گوید؛ او برایمان غذا آورد ها گفتند: راست می از مهمانانت بپرس. آن
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خاطر من منتظر ماندید؛ به اهللا سوگند که  شما فقط به«فرمود:  . ابوبکر-نخوردیم
ا نخوري، ما نیز دیگران گفتند: به اهللا سوگند که تا غذ». خورم امشب غذا نمی

-پذیرید؟  واي بر شما! چرا پذیراییِ ما را نمی«فرمود:  خوریم. ابوبکر نمی
عبدالرحمن  غذا را آورد و ابوبکر دستش را به سوي ». غذایت را بیاور -عبدالرحمن!

بدین ترتیب ». اهللا؛ سوگندي که خوردم، از سوي شیطان بود بسم«غذا برد و گفت: 
 ول نمود و مهمامان نیز غذا خوردند.ابوبکر از آن غذا تنا

 شرح
ي ماجرایی که براي  درباره ي کرامات اولیاست که انس این داستان درباره

آمدند، جز  روي داد، روایت کرده است. برخی از مهاجرانی که به مدینه می پیامبر
ها در سکویی که در  یعنی سکو. آن» صفه«هاي تنشان چیز دیگري نداشتند؛  لباس
که اهللا متعال برایشان چنین مقدر فرمود که  ي گرفته بودند تا ایند بود، جامسج

ي خویش  آمدند و هر تعداد که ممکن بود، با خود به خانه ساکنان مدینه نزدشان می
هرکه غذاي دو نفر را دارد، سه نفر را مهمان کند و «فرمود:  بردند. شبی پیامبر می

 -براي پذیرایی-نجمی و ششمی را نیز با خودکسی که غذاي چهار نفر را دارد، پ
که  دستور داد که به اصحاب صفه غذا بدهند. پیامبر #سان به صحابه و بدین» ببرد

سه نفر را با خود به  ترین مردم بود، ده نفر را مهمان کرد و ابوبکر صدیق بخشنده
عدادي از که هر کسی متناسب با وضعیت و تواناییِ خویش ت خانه برد؛ خالصه این

مهمانانش را به خانه برد و به پسرش  اصحاب صفه را مهمان کرد. ابوبکر
عبدالرحمن سفارش نمود که از مهمانان پذیرایی کند و خود که همواره در خدمت 

ي  ي آن بزرگوار رفت و شام نیز در خانه کرد، به خانه بود و کسب فیض می پیامبر
اش  ازگشت، پاسی از شب گذشته بود. از خانوادهکه به خانه ب آن بزرگوار بود. هنگامی

اش در  اید؟ گفتند: خیر. و چون گمان کرد که خانواده پرسید: به مهمانان شام داده
اند، سخت برآشفت و با پسرش عبدالرحمن دعوا  پذیرایی از مهمانان کوتاهی کرده

نهان شده ترسیده بود که پدرش با او دعوا کند یا کتکش بزند، پ کرد. عبدالرحمن
او را سوگند داد که بیرون بیاید و خودش را نشان دهد، او نیز  بود. و چون ابوبکر

بیرون آمد و براي پدرش توضیح داد که او براي مهمانان غذا برده است؛ اما خودشان 
سوگند یاد  اند تا شما بیایید. مهمانان نیز همین را گفتند. سپس ابوبکر منتظر مانده
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آن غذا نخورد. مهمانان نیز قسم خوردند که تا ابوبکر غذا نخورد،  کرد که خودش از
ها نیز نخواهند خورد. بدین ترتیب دو سوگند صورت گرفت؛ اما سوگند مهمانان  آن

سوگندي که خوردم، از «فرمود:  که حقّ مهمانی داشتند، در اولویت بود. ابوبکر
، سوگندش را شکست و که مهمانانش غذا بخورند و براي این» سوي شیطان بود

جاست که  گاه مهمانانش نیز غذا خوردند. شاهد موضوع این شروع به خوردن کرد. آن
راستی این برکت و افزایش غذا  شد! به تر می داشتند، از پایین بیش اي که برمی هر لقمه

 شد، چه و از کجا بود؟ آري؛ کرامتی براي ابوبکر صدیق که به چشم نیز دیده می
شمار  ترین فرد این امت و نخستین ولی پروردگار در میان امت اسالم بهبود که بر

آید. وقتی همه سیر شدند، غذایی که در ظرف مانده بود، از اولش، یعنی از زمانی  می
برد.  آن غذا را نزد پیامبر تر بود. ابوبکر که هنوز چیزي نخورده بودند نیز بیش

 اند و همه از آن سیر خوردند.نیز عده اي را به آن غذا فراخو پیامبر
برد تا به آن بزرگوار نشان دهد که به قدرت  نزد پیامبر را آن غذا ابوبکر

پروردگار چه اتفاقی افتاده است؛ همان پروردگاري که فرمانرواییِ همه چیز در دست 
، پس »پدید آي«ست که بگوید:  اوست و چون پیدایش چیزي را اراده کند، فقط کافی

 آید. پدید می
جاست که ماجرا کرامتی براي یکی از اولیاي اهللا  شاهد موضوع از این حدیث این

دهیم که آن  باشد و ما گواهی می می متعال است؛ آري؛ کرامتی براي ابوبکر صدیق
طور مطلق برترین ولی و دوست پروردگار  بزرگوار یکی از دوستان خدا و بلکه به

زو صدیقان است که در جایگاه دوم نیکوکاران باشد؛ زیرا او ج پس از پیامبران می
گونه که اهللا متعال  ها قرار دارند؛ و جایگاه نخست از آنِ پیامبران است؛ همان امت
 فرماید: می

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  �َ لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
 ]  ٦٩:  النساء[    ﴾٦٩ اَر�ِيقٗ  �َِك أ

نشین پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان  کنند، هم آنان که از اهللا و پیامبر اطاعت می
 خواهند بود که اهللا به آنان نعمت داده است؛ و چه رفیقان نیکی هستند!
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تا  ي صدیق پروردگار از زمان آفرینش آدم ن بندهبرتری ابوبکر صدیق
ست که حیات بشر در روي زمین ادامه دارد و یکی از اولیا و دوستان خداست  زمانی
 باشد. چه در این حدیث امده است، کرامتی آشکار براي آن بزرگوار می و آن

بکر گر فضیلت ابو که نشان ست؛ از جمله این گر نکات فراوانی این حدیث، بیان
گونه که  ست و همان دهد که او یکی از اولیاي االهی  باشد و نشان می می صدیق

تر یادآوري کردیم: او برترین ولی خدا پس از پیامبران است؛ زیرا در میان چهار  پیش
ست که  اش را به آنان بخشیده است، جزو صدیقانی اي که اهللا متعال نعمت ویژه دسته

 دوم قرار دارند. پس از پیامبران در جایگاه
آید که انسان به سبب خشمی که مبتنی بر سبب یا  از این حدیث چنین برمی

خشمگین شد و حتی به  شود؛ زیرا ابوبکر صدیق جا باشد، سرزنش نمی دلیلی به
که عبدالرحمن نیز از ترس پدر پنهان  پسرش دشنام داد و او را سرزنش کرد؛ چنان

یابیم که اگر کسی بنا  گفت: اي نادان! لذا درمی می زد و او را صدا می شد و ابوبکر
اي بر  جایی خشمگین شود، سزاوار سرزنش نیست و این، خدشه بر سبب یا دلیل به

 کند. ي او وارد نمی جایگاه و رتبه
تواند در شرایط خاص و بنا بر سبب یا دلیلِ  یابیم که انسان می چنین درمی هم

ر سرپرستی او قرار دارد، با عناوینی چون: درست، فرزندش یا کسی که را که زی
جاي آورد،  که حقّ مهمان را به کودن یا نادان صدا بزند؛ در گذشته میزبان براي این

کرد؛  که میزبان در زحمت نیفتد، قسم یاد می خورد و مهمان نیز براي این سوگند می
اما امروزه بسیاري  خوردند، نه به چیزي دیگر. سوگند می اما هر دو تنها به نام اهللا

به عنوان مثال: ست.  خورند! این، اشتباه بزرگی طالق می از افراد ناآگاه قسمِ زن
طالق باشم اگر بگذارم خودت  گوید: زن رود و به میزبانش می شخصی، به مهمانی می

خاطر من در زحمت بیندازي و گوسفندي ذبح کنی. میزبان هم سوگند یاد  را به
این، اشتباه »! طالق باشم اگر این گوسفند را براي تو ذبح نکنم زن«گوید:  کند و می می

يَْحِلْف بِ «فرماید:  می است. پیامبر
ْ
ْو يِلَْصُمْت  اهللاَمْن اَكَن َحاِلًفا فَل

َ
کسی که «یعنی:  )1(.»أ

اما قسمِ ». خواهد سوگند بخورد، به نام اهللا سوگند یاد کند، یا سکوت نماید می

 عنهما. اهللا نقل از عبداهللا بن عمر رضی به 1646)؛ و صحیح مسلم، ش: 6646، 2679خاري، ش: (صحیح ب )1(
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خورند و  طالق قسم می زن چیست که برخی از مردم به زن طالق، هرگز؛ گناه زن
 ست. دهند! این، اشتباه بسیار بزرگی سادگی طالقش می بدین

بگویید؛ زیرا اگر  »شاءاهللا ان«خورید،  جاست یادآوري کنم که هرگاه قسم می به
 بگویید، امید است که سوگند خود را به توفیق اهللا، عملی سازید و اگر »شاءاهللا ان«

شود. بنابراین خود را  اي بر شما واجب نمی نتوانستید به سوگند خود عمل کنید، کفاره
به ما توفیق دهد که قصد و  سو اهللا عادت دهیم تا از یک »شاءاهللا ان«به گفتن 

ي خود را عملی بسازیم و از سوي دیگر، در صورتی که سوگند خود را بشکنیم،  اراده
 .ي قسم بر ما واجب نشود کفاره

دانید که روزي سوگند یاد کرد که با نود زن  را می نمی دانم داستان سلیمان
ها بزرگ شدند، در راه اهللا متعال پیکار  گاه که بچه دار شوند و آن نزدیکی کند تا بچه

دادند.  نمایند؛ دقت بفرمایید که پیامبران چه همه به جهاد در راه اهللا اهمیت می
ي آنان، مجاهد و  همه فرزند به او بدهد و همه تعال اینآروز کرد که اهللا م سلیمان
ي راه اهللا باشند. او آرزو نکرد که فرزندانش در کشاورزي و کسب و کارِ دنیا  رزمنده

به او کمک کنند. زمانی که سلیمان چنین تصمیمی گرفت، به او گفته شد: بگو: 
رغم  نگفت و به »شاءاهللا ان«گزاري جدي و کوشا بود،  ؛ اما او که عبادت»شاءاهللا ان«

توان  ها یک فرزند فلج و کم که تصمیمش را عملی ساخت، اما فقط یکی از آن زن این
هاي االهی بود تا به او نشان دهد که همه چیز در  دنیا آورد. این، یکی از نشانه به

گفت،  شاءاهللا می اگر ان«فرمود:  باشد؛ پیامبرمان، محمد مصطفی می دست اهللا
». کردند اهللا جهاد می راه شد که در یافت و صاحب فرزندانی می دش تحقق میسوگن

آمدند و به او گفتند: خبر گروهی از پیشینیان را برایمان  باري قریشیان نزد پیامبر
ي  بازگو کن که از شهر خویش به غاري پناهنده شدند؛ یا گفتند: به ما درباره

دانست، فرمود: فردا پاسختان را  ان را نمیکه داستانش ذوالقرنین خبر بده. پیامبر
بر این گمان  اهللا باره در دست نبود. رسول هاي موثقی در این آورم؛ زیرا تاریخ می

کند؛  شود و پاسخ این پرسش را از طریق وحی دریافت می بود که شب بر او وحی می
د. این امر اما یک روز، دو روز و در نهایت پانزده روز گذشت و وحی بر او نازل نش

بسیار ناگوار بود؛ زیرا به قریش وعده داده بود که فردا پاسختان را  براي پیامبر
که این داستان [یعنی داستان  گذشت تا این گویم و از آن روز پانزده روز می می
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ي  اصحاب کهف یا داستان ذوالقرنین] بر آن بزرگوار نازل شد. اهللا متعال در سوره
 فرمود: اش، محمد مصطفی هکهف به پیامبر برگزید

ٰ  فَاِعلٞ  إِّ�ِ  ءٍ لَِشاْيۡ  َ�ُقوَلنَّ  َوَ� ﴿ ٓ  ٢٣ َغًدا لَِك َ� ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ �ََشا ُ �ََّك  ُكرذۡ ٱوَ  �َّ  إَِذا رَّ

ن َعَ�ٰٓ  َوقُۡل  �َِسيَت 
َ
قۡ  َرّ�ِ  ِديَنِ َ�هۡ  أ

َ
   ]٢٤  ،٢٣: الكهف[  ﴾٢٤ ارََشدٗ  َذاَ�ٰ  ِمنۡ  َرَب ِ�

 که (بگویی:) اگر اهللا بخواهد. من فردا این کار را خواهم کرد، مگر این گاه نگو کهو هیچ

ي خودتان  خواهید درباره رو هنگامی که می همه چیز به دست خداست؛ از این
قسم یاد کنید یا در برابر فرزند یا مهمان خویش سوگندي بخورید، در کنار آن، 

سو  که از یک ست یابید: نخست ایني مذکور د نیز بگویید تا به دو فایده» شاءاهللا ان«
ي خود یا سوگندتان را عملی بسازید و از  به شما توفیق دهد که قصد و اراده اهللا

ما واجب شي قسم بر  سوي دیگر، در صورتی که سوگند خود را بشکنید، کفاره
 نشود.

 گردیم: و مهمانانش بازمی به داستان ابوبکر صدیق
نخورد؛ مهمانانش نیز قسم خوردند که تا سوگند یاد کرد که غذا  ابوبکر

رو ابوبکر صدیق سوگند خویش  خوریم. از این میزبانمان غذا نخورد، ما نیز غذا نمی
ست بر  را شکست و غذا خورد تا مهمانانش نیز پذیراییِ او را بپذیرند. این، دلیلی

ت که بر ي کاري سوگند یاد کند و سپس دریابد که بهتر آنس که اگر کسی درباره این
خاطر شکستن  کند و به ي بهتر عمل می خالف سوگند خویش عمل نماید، به گزینه

بدین نکته تصریح نموده و فرموده است:  که پیامبر دهد؛ چنان سوگندش کفاره می
ِت اتلَّْقَوى«

ْ
يَأ

ْ
ِ ِمنْها فَل ى أتىَق �َّ

َ
هرکس سوگندي «یعنی:  )1(؛»»َمْن َحلََف ىلَعَ يِم� ُ�مَّ َرأ

تر ببیند، همان کاري را انجام دهد که  اد کند و خالف آن را به تقواي االهی نزدیکی
لذا اگر سوگند یاد کردید که با فالنی صحبت نکنید، بهتر ». تر است به تقوا، نزدیک

اش را بدهید و با آن شخص صحبت کنید.  است که سوگند خود را بشکنید و کفاره
اي پیش آمد و شما قسم یاد کردید که دیگر  ألهچنین اگر بین شما و دوستتان مس هم

اش را نزنید، سوگند خود را بشکنید و با او سخن بگویید و کفاره بدهید.  دربِ خانه
کار را بکنی، با تو حرف  چه فالن چنان«چنین اگر نزد فرزندتان قسم خوردید که  هم

 . (مترجم)]73ي  ؛ ر.ك: حدیث شماره1651[صحیح مسلم، ش:  )1(
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خاطر  یید و به، و فرزندتان آن کار را انجام داد، باید با او سخن بگو»زنم نمی
ي کاري سوگند یاد کردید و سپس  که اگر درباره سوگندتان کفاره بدهید. خالصه این

اید، بهتر است، پس قسم خود را بشکنید  دریافتید که عمل نکردن به قسمی که خورده
 و کفاره بدهید.

قصد اکرام و  اند که اگر کسی به برخی از علما از این حدیث چنین برداشت کرده
شت شخصی دیگر، سوگند یاد کند و سپس به همان دلیل به سوگند خویش نکودا

که قسم خورد که غذا  رغم این به بر او نیست؛ زیرا ابوبکر اي کفارهعمل نکند، 
که براي راضی شدن مهمانانش غذا خورد، کفاره نداد؛ یعنی نقل  نخورد، پس از این

ا از این حدیث چنین برداشتی نشده که آن بزرگوار کفاره داده باشد. برخی از علم
گونه که کفاره دادن  دارند که البته استداللشان ضعیف است؛ زیرا در این حدیث همان

نیامده، به همین شکل تصریح نشده است که آن بزرگوار کفاره نداد؛ پس  ابوبکر
طور  رود که کفاره داده باشد، اما در این حدیث نیامده است و همین احتمال می

رو چنین برداشتی از این حدیث،  کلی کفاره نداده باشد. از این رود که به یاحتمال م
مستدل نیست؛ زیرا متون و نصوص روشنی وجود دارد که هرکس سوگندش را 

ي کارِ خودش باشد و چه بر انجام  بشکند، باید کفاره بدهد؛ چه شکستن قسم، نتیجه
رو اگر  انجام ندهند. از اینها آن را  کاري از سوي دیگران قسم خورده باشد و آن

گاه  قسم بخورید، مثالً بگویید: به اهللا سوگند که حتماً باید این غذا را بخوري و آن
چنین با  ي سوگند را ادا کنید. مثالی دیگر: هم مهمانتان آن غذا را نخورد، باید کفاره

اهللا که گویید: و گوید: بیا داخل؛ شما می رسید و او می اش می دوستی به درب خانه
گوید: به اهللا سوگند که حتماً باید  کند و می چنان تأکید می آیم. ولی او هم داخل نمی

ي قسم را ادا کنید؛  اش بروید، باید کفاره گوییم: اگر به داخل خانه داخل بیایی. می
هرچند سوگند شما براي نکوداشت دوستتان یا براي این بوده است که مزاحمش 

سوگند یاد کرد و  شود که هم ابوبکر صدیق سش مطرح میجا این پر نشوید. این
گویم: سوگند  هم مهمانانش؛ در چنین مواردي سوگند کدام طرف اولویت دارد؟ می

کیشانش این  کسی که ابتد قسم خورده است؛ زیرا یکی از حقوق هر مسلمانی بر هم
تنی و از روي تواضع و فرو است که سوگندش را تحقق بخشد؛ اما ابوبکر صدیق
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که ابتدا قسم خورده بود، از حقش گذشت و سوگند  رغم این احترام مهمانانش به به
 مهمانانش را در اولویت قرار داد.

شود، اهمیت  برداشت می ي دیگري که از داستان ابوبکر صدیق نکته
خوبی پذیرایی کنیم؛ زیرا  ست؛ یعنی شایسته است که از مهمان خویش به نوازي مهمان
باشد. بدین دلیل که  هاي ایمانی و جزو کمال ایمان می ازي، یکی از ویژگینو مهمان
يكِرْم َضيَْفهُ  اهللاَوَمْن اَكن يُْؤِمُن بِ «فرموده است:  پیامبر

ْ
َْوِم اآلخر، فَل یعنی:  )1(؛»وايلْ

حقّ پذیرایی از  ».هرکس به اهللا و روز قیامت ایمان دارد، مهمانش را گرامی بدارد«
باشد و سه روز پذیرایی، سنت است و بیش  روز می است، یک شبانه مهمان که واجب

اند که در آن شهر رستوران نباشد؛  از آن، مباح. برخی از علما این را مقید بدین دانسته
توانید به  اند: اگر در شهرتان رستوران بود، پذیرایی از مهمان واجب نیست. می و گفته

پول غذایش را حساب کنید. ولی دیدگاه درست مهمانتان بگویید: به رستوران برو و 
باره این است که این مسأله به عادات مردم بستگی دارد؛ زیرا برخی از مردم  در این

کنند؛ در  ي پذیرایی، یعنی بردن مهمان به رستوران را نوعی اهانت قلمداد می این نحوه
کند؛  یشان فرقی نمیاین صورت باید از مهمانتان در خانه پذیرایی کنید. برخی هم برا

توانید مهمانتان را براي پذیرایی به رستوران ببرید  روشن است که در این صورت می
یا حتی اگر برایش مهم نبود، پول غذایش را به او بدهید تا خودش هر رستورانی که 

گونه  خواست، غذا بخورد. در جاهایی که هتل و مسافرخانه وجود دارد نیز همین
دانستید که با این قصد آمده است که  ي شما آمد و می مانتان به خانهاست؛ اما اگر مه

که  ي خویش پذیرایی کنید؛ مگر این پیشِ شما باشد، بهتر است که از او در خانه
تري باز بمانید؛  مصلحتی در این کار باشد؛ مثالً وقت شما گرفته شود و از کار مهم

 )2(زیرا هر چیزي به موقعیت بستگی دارد.
*** 

 . (مترجم)]313ي  ؛ ر.ك: حدیث شماره47؛ و صحیح مسلم، ش:6018صحیح بخاري، ش: [ )1(
عنوان مثال: از میزبان نویسنده،  ط میزبانش را دریابد؛ بهو چه خوبست که مهمان، موقعیت و شرای )2(

هاي بیهوده یا  وقت در خدمت او بنشیند و وقتشان را در بگومگوها و تعریف انتظار نداشته باشد که تمام
 فایده، سپري و ضایع کنند. کم
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يب هر�رةَ  -١٥١٢
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: ق

َ
َمِم : «ق

ُ
ُ�ْم ِمَن األ

َ
ْبل

َ
َقْد اَكَن فيما �

َ
ل

يِت أحٌد فإنَُّه ُ�َمرُ  مَّ
ُ
إْن يَُك يف أ

َ
وَن، ف

ُ
ث [روایت بخاري؛ مسلم نیز این حدیث را  ».نَاٌس ُ�َدَّ
 )1(نقل کرده است.] &از عایشه

هاي پیش از شما،  در امت«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
چنین باشد، آن  شد و اگر در امت من یک نفر این ها الهام می مردمانی بودند که به آن

 ».یک نفر عمر است
 شرح

 ابوبکر به اهللا که بود کرامتی و فضیلت گر بیان که گذشت ماجرایی تر پیش

 و کرامت ي درباره ابوهریره از حدیثی /مولف سپس فرمود. عنایت صدیق
 هاي امت در« فرمود: پیامبر که مضمون بدین است؛ آورده خطاب بن عمر فضیلت

 چنین این نفر یک من امت در اگر و شد می الهام ها آن به که بودند مردمانی شما، از پیش

 راه که است این گردید، می الهام آنان به که این از منظور ».است عمر نفر یک آن باشد،

 انجام چه آن و بود حقیقت مطابق گفتند، می چه آن لذا شد؛ می داده نشان نآنا به درست

 یا بگوید سخنی انسان که ست االهی کرامت و لطف این، جا. به و درست دادند، می

 یکی عمر شود. نمایان فتوایش یا گفتار درستیِ سپس و بکند قضاوتی یا بدهد فتوایی

 گذشت، می هرچه و بود حقیقت و حق طابقم همه از بیش کردش روي که بود کسانی از

 است. داشته حقیقت و حق به یابی ره راستاي در نظیري بی توفیق که شد می نمایان

 آید. می بعد صفحات در شاءاهللا ان که است کرده ذکر باره این در را هایی نمونه /مولف

 گویا ؛»است عمر نفر یک آن باشد، چنین این نفر یک من امت در اگر« فرمود: پیامبر

 میانشان در صدیق ابوبکر که است گفته یارانش از جمعی به خطاب را این پیامبر

 عمر از را سبقت گوي نیز زمینه این در صدیق ابوبکر چون نداشت؛ حضور

 گوییم: می و نیست وارد موضوع این بر اشکالی هیچ صورت هر در بود. ربوده فاروق

 اهللا توفیق به یعنی شود؛ می رهنمون درست راه به الهام بدون که بود اي گونه به ابوبکر

 و درست نظیر، بی و عجیب ظرافتی با که بود اي گونه به خود شخصیت و ذات در متعال،
 این فراوانی، آمدهاي پیش که چنان داد؛ می تشخیص آن، یک در و خوبی به را نادرست

 .2398صحیح مسلم، ش: ؛ و 3698، ش: صحیح بخاري )1(
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 در چه آن به توانیم می جمله آن از که است ساخته نمایان را $عمر بر ابوبکر برتريِ

 جفا مسلمانان به نسبت ظاهر به حدیبیه، پیمان در کنیم. اشاره گذشت، حدیبیه صلح

 شد می مسلمان قریشیان از شخصی اگر که بود این پیمان، این بندهاي از یکی بود؛ شده

 از صیشخ اگر اما گرداند؛ می باز قریش به را او باید پیامبر پیوست، می مسلمانان به و

 مسلمانان به شخص آن بازگرداندن به ملزَم قریشیان پیوست، می قریش به مسلمانان

 چنین توانست نمی عمر و بود مسلمانان حقّ در جفا نوعی پیمان، این ظاهرِ نبودند.

 اي کرد: عرض و رفت پیامبر نزد لذا کند. تحمل مسلمانان حقّ در را جفایی

 ها آن به را او بیاید، ما نزد و شود مسلمان آنان، از یکس اگر چگونه؟ چگونه؟ خدا! رسول

 خفّت این چگونه گردانند؟! نمی باز ما به را او بپیوندد، آنان به ما از هرکه ولی برگردانیم؛

 آري؛ فرمود: اهللا رسول نیستند؟ باطل بر ما دشمنان و نیستیم برحق ما مگر بپذیریم؟ را

 نافرمانی متعال اهللا از هرگز و اویم ي فرستاده و بنده من، و است متعال اهللا فرمان این، اما

 مبنی پیامبر کردن متقاعد از که عمر ».کرد خواهد یاري را ما اهللا یقین به کنم؛ نمی

 براي او از تا رفت صدیق ابوبکر نزد بود، شده درمانده سازشی چنین پذیرشِ عدم بر

 صدیق ابوبکر پاسخِ بحرانی ایطشر آن در ولی بگیرد؛ کمک پیامبر کردن قانع

 و است متعال اهللا ي فرستاده او« فرمود: بود؛ اهللا رسول پاسخِ مانند حرف، به حرف
 ».بپذیر چرا و چون بی را او فرمان پس، کند؛ می یاري را او متعال اهللا یقین به

 .صدیق ابوبکر آري؛ کرد؟ درك بهتر را موضوع کُنه کسی چه میان، این در
 را مدینه درگذشت، اهللا رسول که هنگامی دست: این از دیگر ي ا نمونه اما و

 بر مصیبت فشار بودند؛ آشفته و پریشان سخت مردم، و گرفت فرا تاریکی و ظلمت

 اهللا رسول گفت: می عمر بودند. شده جمع مسجد در همه بود. شدید بسیار مردم،
 و گردد می باز و است رفته پروردگارش میعاد به موسی مانند بلکه است؛ نمرده
 برَد. می ،»است مرده او« گویند: می که را کسانی پاي و دست

 ي منطقه در مدینه ي حومه در ابوبکر فرمود، رحلت اهللا رسول که زمانی ولی
 سخن کسی با که آن بی و آمد مدینه به شنید، را پیامبر وفات خبرِ وقتی بود. »سنح«

 از را آن اند؛ کشیده پیامبر روي اي پارچه که دید و رفت اهللا رسول سراغ به بگوید،

پیامبر صورت اهللا به فدایت؛ مادرم، و پدر« فرمود: و بوسید را بزرگوار آن زد، کنار 

 نزد سپس ».رسید فرا بود، مقدر برایت که مرگی میراند. نمی بار دو را تو او، که سوگند
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 وفات که بود شده پریشان قدر آن صیبت،م فشار زیر که دید را عمر و رفت مردم

 عمر به ابوبکر آید. می خود به پیامبر زودي به گفت: می و کرد می رد را پیامبر

 آن در و رفت منبر باالي صدیق ابوبکر سپس ».کن تحمل و بنشین عمر! اي« فرمود:

 آب اب است شایسته که نمود ایراد مردم براي بزرگی و شیوا سخنرانیِ سخت، شرایط

 محمد که بداند کرده، می عبادت را محمد هرکه مردم! اي« فرمود: شود؛ نوشته طال

 هرگز و است زنده اهللا که بداند پرستیده، می را متعال اهللا هرکه و است؛ کرده وفات

 است: فرموده پیامبرش به متعال اهللا که کرد تالوت را آیه این سپس ».میرد نمی
ّيُِتونَ  ُهم��َّ  َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿    ]٣٠: الزمر[                                                  ﴾٣٠ مَّ
 شک آنان نیز خواهند مرد. گمان تو خواهی مرد و بی بی

 فرماید: می اهللا که خواند را آیه این نیز و
دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل

َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ   ]١٤٤: آل عمران[   ﴾ا ٔٗ َشۡ�  �َّ
اند. آیا اگر محمد  اند که در گذشته و محمد، فقط پیامبر است؛ پیش از او نیز پیامبرانی بوده 

گردید؟ و هر کس از آیین خود برگردد، هیچ  شته باز میبمیرد یا کشته شود، به آیین گذ
 رساند. زیانی به اهللا نمی

 فهمیدم نمود، تالوت را آیه این ابوبکر که زمانی سوگند، اهللا به« گوید: می عمر

 زمین به و نیاورد تاب مرا پاهایم دیگر، است؛ فرموده رحلت اهللا رسول راستی به که

 بود! استوار و شکیبا قدر چه صدیق ابوبکر سخت شرایط آن در که بنگرید اما ».افتادم
 به را لشکري وفاتش از پیش روز چند اهللا رسول نمونه: سومین عنوان به اما و

 هنوز بروند؛ رومیان ي مقابله به شام مرز در تا فرمود آماده $زید بن اسامه فرماندهیِ

 اجماع به صدیق ابوبکر .درگذشت پیامبر که بود زده اردو مدینه اطراف در لشکر

 و شدند مرتد ها عرب از برخی زمان آن در شد. برگزیده پیامبر جانشینیِ به #صحابه
 کند. پیکار آنان، با که گرفت تصمیم صدیق ابوبکر لذا ورزیدند؛ امتناع زکات دادنِ از

 صدیق ابوبکر به دید، نمی صالح را اسامه لشکر گسیل شرایط آن در که عمر

 صدیق ابوبکر کنید. خودداري آن گسیل از داریم، نیاز لشکر این به که فعالً گفت:

 لشکر گاه آن و کنم. نمی باز است، بسته اهللا رسول که را پرچمی سوگند، اهللا به فرمود:

 تأثیر که بود جا به و درست قدري به صدیق ابوبکر کارِ این فرمود. گسیل را اسامه
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 شام، سوي به اسامه لشکر حرکت شنیدن با ها آن اشت؛گذ دشمنان بر شدیدي روانی

 شام سوي به لشکري چنین که دارند باالیی قدرت و توان مسلمانان، گویا گفتند:

 ماندند. باقی مسلمان و بازگشتند اسالم دامن به قبایل از بسیاري نتیجه در اند. فرستاده

 بوده استوارتر و تر جدي فاروق عمر از صدیق ابوبکر که دهد می نشان ماجرا، این

 شرایط در بزرگ هاي گیري تصمیم مرد عنوان به صدیق ابوبکر از رو این از است.

 ویژه، شرایط در که بودند کسانی جزو بزرگوار این دوي هر اما شود؛ می یاد سخت

 در را ما که خواهیم می متعال اهللا از گرفتند. می نظیري بی و باشکوه درست، هاي تصمیم

 و باشد تر قوي انسان ایمان هرچه آري؛ دهد. قرار بزرگواران این نشینان هم جزو بهشت،
 اش بنده که صالحی عمل و علم و ایمان با متعال اهللا کند، عبادت تر بیش را متعال اهللا

 که چنان شود؛ می رهنمون جا به و درست کارهاي و ها گیري تصمیم سوي به را او دارد،

 گاه آن و پندارد می درست و نیک را عملی سنت، و کتاب الیلد از آگاهی بدون اي بنده

 است؛ سنت و کتاب هاي آموزه مطابق پندارش که بیند می کند، می بررسی و تحقیق که

 که چنان هم داشت؛ کرامتی چنین نیز فاروق عمر ست. االهی کرامتی خودش این،

 نفر، یک آن شود، الهام او به که باشد کسی امت این در اگر« فرمود: اش درباره پیامبر

 ».است عمر
*** 

اص$وعن جابر بِن ُسْمَرةَ  -١٥١٣
َّ
يب وق

َ
ِة َسْعداً يع�: ابَن أ

َ
وف

ُ
اَل: َشاَك أْهُل الك

َ
 ، ق

 ُ�َمَر بِن اخلطاب
َ

ُروا �نَُّه ال ُ�ِْسُن إىِل
َ
وا َحىتَّ َذك

َ
َشك

َ
اراً، ف ْيِهْم َ�مَّ

َ
ُ واْسَتْعَمَل َعل

َ
، َ�َعَزهل

، ا  يَُص�ِّ مَّ
َ
، َ�َقاَل: أ ِْسُن تَُص�ِّ بَا إْسَحاَق، إنَّ َهُؤالَءِ يَزَْ�ُموَن �نََّك ال حتُ

َ
ِْه، َ�َقاَل: يَا أ ْرَسَل إيِلَ

َ
أ
َ
ف

َص�ِّ بِِهْم َصالََة رسوِل اهللا
ُ
ْنُت أ

ُ
 ك

ِّ
إ�

َ
ُد  أنا واهللاِ ف

ُ
ْرك

َ
أ
َ
َص�ِّ َصالََة الِعَشاءِ ف

ُ
ْخرُِم َ�ْنها، أ

ُ
ال أ

 َ
َ

ويل
ُ
ْرَسَل َمَعُه رَُجالً يِف األ

َ
بَا إْسَحاَق، وأ

َ
نُّ بَِك يَا أ اَل: َذلَِك الظَّ

َ
. ق ِ�ْ

ْخَر�َ
ُ
ِخفُّ يِف األ

ُ
، وَأ ْو  -ْ�ِ

َ
أ

ُنوَن  -رَِجاالً 
ْ
َل َ�ْنُه، َو�ُث

َ
 َسأ

َّ
ْم يََدْع َمْسِجداً إِال

َ
ل
َ
ِة، ف

َ
وف

ُ
ُل َ�ْنُه أْهَل الك

َ
ِة �َْسأ

َ
وف

ُ
 الك

َ
إىِل

، َحىتَّ َدَخَل 
ً
َتاَدَة، يَُ��َّ  َمْعُروفا

َ
َساَمُة ْ�ُن �

ُ
ُ أ

َ
َمْسِجداً بِلَِ� َعبٍْس، َ�َقاَم رَُجٌل ِمْنُهْم، يُقاُل هل

ِو�َِّة، َوال  �َِّة َوال َ�ْقِسُم بالسَّ ِ
إنَّ َسْعداً اَكَن ال �َِسُ� بالرسَّ

َ
 �ََشْدَ�َنا ف

ْ
قال: أَما إذ

َ
بَا َسْعَدَة، ف

َ
أ

اَل سَ 
َ
ْدُعَونَّ بَِثالٍَث: َ�ْعِدُل يف الَقِضيَِّة. ق

َ
اَم ا�َّْعٌد: أَما َواهللاِ أل

َ
 ق

ً
 إْن اَكَن َ�ْبُدَك َهَذا اَكِذبا
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. َوَ�َن َ�ْعَد َذلَِك إَِذا ُسئَِل َ�ُقوُل: ِفنَتِ
ْ
ِطْل َ�ْقرَهُ، َوَعرِّْضُه لِل

َ
ِطْل ُ�ُمرَهُ، وَأ

َ
أ
َ
َشْيٌخ  رِ�َاًء َوُسْمَعًة، ف

َصابَتِْ� 
َ
بٌ� َمْفُتوٌن، أ

َ
 َدْعَوةُ َسْعٍد.ك

اَل َعبُد امللِك بن ُ�َمْ�ٍ الراوي عن جابِر بِن َسُمَرةَ 
َ
ْد َسَقَط $ق

َ
ْ�ُتُه َ�ْعُد ق

َ
أنَا َرأ

َ
: ف

. ُرِق َ�َيْغِمُزُهنَّ َجوارِي يِف الطُّ
ْ
ََتَعرَُّض لِل  )1([متفق علیه] َحاِجَباهُ ىلَعَ َ�ْينَْيِه ِمَن الِكرَبِ، و�نَُّه يلَ

که  -وقاص گوید: اهالی کوفه از سعد بن ابی می $رهجابر بن سمترجمه: 
او را برکنار کرد و  شکایت کردند. عمر به عمر بن خطاب -ها بود والیِ آن

، این بود که او خوب نماز را بر آنان گماشت. شکایت اهالی کوفه از سعد عمار
کنند  دعا میها ا را احضار کرد و فرمود: اي ابواسحاق! این سعد خوانَد! عمر نمی

براي آنان امامت  اهللا خوانی. پاسخ داد: من مطابق نماز رسول که تو خوب نماز نمی
آورم که  جا می نماز عشا را بدین صورت به -مثالً -ام.  دهم و نقصی در آن نیاورده می

فرمود: اي  خوانم و دو رکعت پایانی را کوتاه. عمر دو رکعت نخست را طوالنی می
را با او به  -یا چند نفر -گاه یک ي تو چنین گمانی داریم. آن نیز درباره ابواسحاق! ما

ي مساجد کوفه  باره از اهالی کوفه تحقیق کنند؛ بازرس در همه کوفه فرستاد تا در این
نیکی یاد کردند تا  به وجو کرد و همه از سعد تحقیق و پرس ي سعد درباره

نام اسامه بن  رفت. شخصی از ایشان به  »عبس بنی«ي  که بازرس به مسجد طایفه این
خواهی،  قتاده که به ابوسعده مشهور بود، برخاست و گفت: اینک که نظر ما را می

کرد و در  شد و غنایم را مساوي تقسیم نمی سعد با لشکریان در جنگ حاضر نمی
کنم:  گفت: به اهللا سوگند که سه دعا می قضاوت و داوري عادل و دادگر نبود. سعد

خاطر نام و شهرت دروغ گفت، عمرش را طوالنی و آکنده از  ات به ا اهللا! اگر این بندهی
جویاي  -مردم -ها گرفتار کن. از آن پس که دستی بگردان و او را به فتنه فقر و تنگ

ام؛ دعاي  سالم که گرفتار فتنه شده داد: پیري کهن شدند، پاسخ می حال آن شخص می
 سعد مرا گرفت.

گوید: من آن  کند، می روایت می $عمیرِ که از جابر بن سمره عبدالملک بن
روي چشمانش افتاده بود و در کوچه و  شخص را دیدم که ابروهایش از بابت پیري

 کرد. بازار براي دختران مزاحمت ایجاد می

 .453مسلم، ش: صحیح ؛ و 755، ش: صحیح بخاري )1(
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 شرح
در کتابش آورده است؛ روایتی که  /ست که مولف هایی این، یکی از کرامت

نقل کرده است. مشهور بود که  وقاص ي سعد بن ابی درباره $جابر بن سمره
باشد؛ یعنی: اهللا متعال این کرامت را به او بخشیده بود که  الدعا می مستجاب سعد

او  پذیرفت. امیر مومنان، عمر بن خطاب کرد، اهللا متعال دعایش را می چون دعا می
، شهرهاي جدیدي بنا را امیر کوفه قرار داده بود؛ زیرا مسلمانان پس از فتح عراق

باشد؛ امیرالمؤمنین حاکمانی بر این  ها، بصره و کوفه می نهادند که مشهورترین آن
بر کوفه حکم داد. اهالی کوفه  وقاص شهرها گماشت و به فرمانداريِ سعد بن ابی

شکایت کردند و گفتند: او خوب نماز  به امیرمومنان، عمر فاروق از سعد
او را به  اهللا بود که رسول  صحابیِ بزرگواري که سعد خوانَد. در صورتی نمی

سعد را به حضور خواست و به او فرمود: مردم کوفه از تو  بهشت نوید داد. عمر
پاسخ داد: من مطابق نماز  خوانی! سعد شکایت دارند که خوب نماز نمی

کیان دهم. و سپس نماز عشا را ذکر کرد. گویا شا برایشان امامت می اهللا رسول
ي  شیوه گفت: من به اند. سعد شکایت داشته خاطر نماز عشا از سعد به

داشتم؛ در نماز عشا دو  و بدون کم و کاست نماز را برایشان برپا می اهللا رسول
آن بزرگوار  خواندم. عمر رکعت نخست را طوالنی و دو رکعت پایانی را کوتاه می

همین توقع را داریم و گمان ما به تو ي تو  را تأیید کرد و گفت: ما نیز درباره
شناسی  از روي وظیفه شکایت شده بود، عمر جا که از سعد نیکوست؛ ولی از آن

گیري کنند و به  و احساس مسؤولیت، مردانی را به کوفه فرستاد تا شکایت مردم را پی
بپردازند. بازرسان به هر مسجدي که رفتند،  ي سعد وجو درباره تحقیق و پرس

» عبس بنی«ي  که به مسجد طایفه کنند تا این نیکی یاد می به ند که مردم از سعددید
 -خواهید، بدانید که این مرد رسیدند. مردي برخاست و گفت: حال که نظر ما را می

شد و  کرد و با لشکریان در میدان نبرد حاضر نمی عدالت داوري نمی به -یعنی سعد
وارد کرد. سعد بن  سان سه اتهام بر سعد و بدین نمود.  غنایم را عادالنه تقسیم نمی

خاطر  ات به کنم: یا اهللا! اگر این بنده به اهللا سوگند که سه دعا می«فرمود:  وقاص ابی
دستی بگردان و او  نام و شهرت دروغ گفت، عمرش را طوالنی و آکنده از فقر و تنگ

خص سه دعا کرد؛ البته به بر ضد آن ش بدین ترتیب سعد». ها گرفتار کن را به فتنه
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اگر قصد این شخص، نام و شهرت است و بدین «که گفت:  صورت مشروط؛ چنان
اي  گونه را پذیرفت؛ لذا آن مرد، به اهللا متعال دعاي سعد». گوید... خاطر دروغ می

خورده گردید که ابروهایش از شدت پیري روي چشمانش افتاده بود و در  فقیر و سال
کرد. خودش نیز از خود  آبرویی می ایجاد مزاحمت براي دختران، بی کوچه و بازار با
 گفت: دعاي سعد مرا گرفت. نمود و می زده یاد می به پیرمردي فتنه
هایی بود که اهللا متعال با آن، سعد بن  که این، یکی از کرامت خالصه این

 را گرامی داشت. وقاص ابی
مور مردم را در دست بگیرد، هر آید که هرکس زمام ا از این روایت چنین برمی

گیري از سوي  مقام و منزلتی که داشته باشد، باز هم در معرضِ انتقاد و خرده
اي با این مطلع دارد  سروده )1(ي مشهورش الوردي در منظومه مخالفانش قرار دارد. ابن

 که:
 وقل الفصل وجانب من هزل  اعزتل ذكر األاغ� والغزل

 فـأليـام الصبـى نـجم أفـل  ودع الـذكری أليام الصىب
گیري کن و سخنان  گویی کناره گویی و نیز از بذله سرایی و غزل از ترانهیعنی: 

ي آن دوران  جا بگو و یاد و خاطرات دوران جوانی را واگذار که ستاره درست و به
 باشد). افول کرده ( وآن دوران گذشته است و اینک زمان توبه می

 گوید: اش می نهي حکیما وي در این سروده

الوردي، همان ابوحفص، عمر بن مظفر  ست. ابن الوردي ي ابن ي المیه به منظومه /ي شارح اشاره )1(
گوید: ابن الوردي  مذهب بود. عبدالحی بن العماد در شذرات الذهب می ست که امام و فقیهی شافعی حلبی

و خودش به سبب خوابی که دید،  الدین بن النقیب دریافت کرد نیابت از شیخ شمس حکم قضاوت را به
الدین و برخی دیگر از علما بود و با اشتغال به  گیري نمود. وي مالزم شیخ تقی از این منصب کناره

رو بود و  رفتار و گشاده ي آفاق گردید. خوش نوشتن و نوشتارهایی که از خود برجاي گذاشت، شهره
کردم، پاسخی براي آن در پیشگاه اهللا متعال گوید: هر قضاوتی که  گفت؛ خودش می دلیل سخن نمی بی

آماده نمودم. ذهبی او را در المختصر، عالمی هوشیار، نیکوکار، متواضع و آگاه به فقه و زبان عربی 
طبقات «کسب فیض کرد. سبکی در  /دانسته است که از اساتید فراوانی از جمله ابوالعباس حرانی

بهاتر از جواهر خوانده است.  تر از شکر و گران ا شیرینالوردي ر اشعار ابن )10/374( »الشافعیۀ
 [مترجم]
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 و� األحاكم، هذا إن عدل  إن نصف انلاس أعداء ملن 
هم در صورتی که حاکمشان  نیمی از مردم دشمن حاکم خویش هستند؛ آنیعنی: 

 عادل باشد!
دیده  شود، این است که مظلوم یا ستم از دیگر نکاتی که از این حدیث برداشت می

کار دعا کند و این، جایز  ، بر ضد ستمتواند متناسب با ستمی که بر او رفته است می
براي آن شخص که گواهی دروغین داد،  وقاص که سعد بن ابی است؛ هم چنان

رو  پذیرد؛ از این شود که اهللا متعال دعاي مظلوم را می چنین روشن می بددعایی کرد. هم
وریت را براي دعوت به یمن فرستاد و به او مأم که معاذ بن جبل هنگامی اهللا رسول

ْمواهِلم؛ واتَِّق دْعوَة «آوري کند، به او فرمود:  داد که زکات اموالشان را جمع
َ
فَإِيَّاَك وَ�رائَِم أ

َمْظلُوِم فَإِنَُّه لَيْس بينها و�ْ�َ 
ْ
ها (به  از گرفتن اموال قیمتیِ آن«... یعنی:  )1(؛»ِحَجاٌب  اهللال

هیچ حجابی، میان اهللا و دعاي  عنوان زکات) بپرهیز و از دعاي مظلوم پروا کن؛ زیرا
کند و از اهللا کمک  دیده دعا می گاه که آدمِ ستم آري؛ آن». مظلوم وجود ندارد

گیرد؛ و  کار می انتقامش را دیر یا زود از ستم اهللا -حتی اگر کافر باشد -خواهد، می
داور  ترین حاکم و دادگرترین ي عدالت است؛ زیرا اهللا متعال، عادل این، از جهت اقامه

باشد؛ لذا حقّ مظلوم را از  است و از کمالِ حکمت او، دادگري در میان بندگانش می
 شود؟ دیده دعا کند، چه می پس اگر مسلمان ستم ستاند. ظالم می

شود، این است که مستثنا کردن  از دیگر نکاتی که از این حدیث برداشت می
تواند  کردن بر ضد کسی میباشد؛ مثالً انسان هنگام دعا  چیزي در دعا، جایز می

یا «؛ یا بگوید: »یا اهللا! اگر فالنی چنین و چنان است، با او چنین و چنان کن«بگوید: 
فالن چیز گرفتار به  اهللا! اگر فالنی به من ستم کرده است، حقم را از او بگیر یا او را 

کار  د ستمتوانید متناسب با ستمی که بر شما رفته است، بر ض سان می بدین». بگردان
 فرماید: جا که اهللا متعال می دعا کنید. استثنا در دعا، در قرآن کریم نیز آمده است؛ آن

ِينَ ٱوَ ﴿ زۡ  ُمونَ يَرۡ  �َّ
َ
َُّهمۡ  يَُ�ن َولَمۡ  َجُهمۡ َ�ٰ أ ٓ  ل ٓ  ءُ ُشَهَدا نُفُسُهمۡ  إِ�َّ

َ
َحِدهِمۡ  َدةُ فََشَ�ٰ  أ

َ
 أ

رۡ 
َ
ِ  تِۢ َ�ٰ َشَ�ٰ  َ�عُ أ ِ ٱب ٰ ٱ لَِمنَ  ۥإِنَّهُ  �َّ نَّ  ِمَسةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ٦ ِد�ِ�َ ل�َّ

َ
ِ ٱ َنَت لَعۡ  أ  إِن هِ َعلَيۡ  �َّ

. [ر.ك: 19)؛ و صحیح مسلم، ش: 1458، 1395صحیح بخاري، در چندین مورد، از جمله: ( )1(
 همین کتاب. (مترجم)] 1084و  213احادیث 
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ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ْ َوَ�دۡ  ٧ ِذ�ِ�َ َ� ن َعَذاَب لۡ ٱ َهاَ�نۡ  َرُؤا
َ
رۡ  َهدَ �َشۡ  أ

َ
ِ  تِۢ َ�ٰ َشَ�ٰ  َ�عَ أ ِ ٱب  ۥإِنَّهُ  �َّ

ٰ لۡ ٱ لَِمنَ  نَّ  ِمَسةَ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ٨ ِذ�ِ�َ َ�
َ
ِ ٱ َغَضَب  أ ٓ َعلَيۡ  �َّ ٰ ٱ ِمنَ  َ�نَ  إِن َها    ﴾٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

   ]٩  ،٦:  النور[ 

دهند و گواهی جز خودشان ندارند، حکم گواهی  و آنان که به همسران خویش نسبت زنا می
هر یک از چنین مردانی، این است که چهار بار به نام اهللا سوگند یاد کند که او از 

عنت اهللا بر او باد، اگر از گویان است و پنجمین گواهی بدین ترتیب است که (بگوید:) ل راست
تواند مجازات (زنا) را از خود دور نماید که چهار بار  سان می گویان باشد. و زن بدین دروغ

گوست. و پنجمین گواهی (زن،  نام اهللا سوگند یاد کند و گواهی دهد که شوهرش دروغ به
 گو باشد. ترتیب است) که خشم اهللا بر او باد، اگر شوهرش راست بدین

نسبت به  شود که امیرمومنان، عمر بن خطاب این روایت روشن میاز 
دقت رسیدگی  پذیر بود و به مسایل آنان به ي اسالمی، مسؤولیت شهروندان جامعه

ها، چه در مسایل جنگی و چه در  ي زمینه رو آن بزرگوار در همه نمود؛ از این می
الت و مدیریت دقیق ي مسایل دینی و دنیوي به عد هاي صلح و نیز در همه دوره

، برترین خلیفه در زد گردید. او در حقیقت پس از ابوبکر صدیق مشهور و زبان
پیشنهاد ابوبکر  جا که به آید و خالفتش از آن شمار می به #میان خلفاي راشدین

 باشد. می ي شخص ابوبکر بود، یکی از موارد درخشان در کارنامه صدیق
*** 

ْرَوى  : أنَّ سعيَد بِن ز�ِد بِن عمرو بن ُ�َفيلٍ وعن عروَة بِن الز�� -١٥١٤
َ
َخاَصَمْتُه أ

ْنُت 
ُ
 ِمْن أْرِضَها، َ�َقاَل سعيٌد: أنا ك

ً
َعْت �نَُّه أَخَذ َشيْئا  َمْرَواَن بِْن احَلَ�ِم، وادَّ

َ
بِْنُت أْوٍس إىِل

ِي َسِمْعُت ِمْن رسول اهللا
َّ

 ِمْن أْرِضَها َ�ْعَد اذل
ً
اَل: آُخُذ َشيئا

َ
َماَذا َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل ؟! ق

اَل: َسِمْعُت رسوَل اهللااهللا
َ
 َسْبِع «َ�ُقوُل:  ؟ ق

َ
ُه إىِل

َ
ق ، ُطوِّ

ً
ما

ْ
َمْن أَخَذ ِشرْباً ِمَن األْرِض ُظل

َك بَيَِّنًة َ�ْعَد َهَذا، َ�َقاَل سعيدٌ »أْرِض�َ 
ُ
ُ َمْرَواُن: ال أْسأل  إْن اَكنَْت اكِذبًَة، ا�َّ: ؛ َ�َقاَل هلَ

 
َ
ما ماتَْت َحىتَّ َذَهَب برََصَُها، َوَ�يَْنما ِ�َ َ�ْميِش يف ف

َ
اَل: ف

َ
َها يف أْرِضها. ق

ْ
ُتل

ْ
أْعِم برََصَها، َوا�

ماتَْت.
َ
َعْت يف ُحْفَرٍة ف

َ
 )1([متفق علیه] أْرِضَها إذ َو�

 .1611صحیح مسلم، ش: ؛ و 3198، ش: صحیح بخاري )1(
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د بن ز�د بِن عبِد اهللا بن ُ�َمَر بَِمْعَناهُ، وأنه رآها َ�ْمَياَء  و� روايٍة لُِمْسلٍِم عن �مَّ
يِت َخاَصَمْتُه �ِيَها، 

َّ
ارِ ال َتِمُس اجُلُدَر تقوُل: أصابَتِْ� َدْعَوةُ َسعيٍد، و�نَّها َمرَّْت ىلَعَ برٍِئ يِف ادلَّ

ْ
تَل

رْبَها.
َ
اَكنْت �

َ
َعْت �ِيَها، ف

َ
َو�

َ
 ف

بنت قیس نزد مروان بن حکم از  'از عروه بن زبیر روایت است که ارويترجمه: 
بخشی از زمین او  شکایت و ادعا کرد که سعید بن عمرو بن نُفَیلسعید بن زید 

هم پس از  گفت: من، بخشی از زمینش را تصاحب کنم؛ آن را گرفته است. سعید
چه  اهللا ام؟! مروان پرسید: از رسول شنیده -باره در این -اهللا که حدیثی از رسول این

 -هرکه یک وجب از زمینِ«فرمود:  یشنیدم که م اهللا اي؟ پاسخ داد: از رسول شنیده
ناحق تصاحب کند، روز قیامت همین یک وجب از هفت زمین، به دور  را به -کسی

خواهم.  گفت: دیگر، از تو هیچ دلیلی نمی مروان به سعید». شود گردنش پیچیده می
گوست، چشمانش را کور بگردان و او را در  اگر این زن دروغگفت: یا اهللا!  سعید

گوید: آن زن پیش از مرگش نابینا شد و در حالی که در  ودش بکُش. راوي میزمین خ
 اي افتاد و مرد. رفت، در چاله زمین خویش راه می

در روایتی از مسلم، همین معنا از محمد بن زید بن عبداهللا بن عمر آمده است که 
ار دست بر دیو -براي راه رفتن -محمد بن زید، آن زن را که کور شده بود، دید که

گفت: دعاي سعید مرا گرفت. آن زن در همان زمینی که از بابت آن از  کشید و می می
 شکایت کرده بود، در چاهی افتاد و آن چاه، قبر او گردید. سعید

 شرح
کند؛  هاي اولیا این است که اهللا متعال دعاهایشان را اجابت می یکی از کرامت

که آن زن نزد مروان شکایت  چنان ند. همبین اي که آن را به چشم خویش می گونه به
من، «فرمود:  بخشی از زمینش را تصاحب کرده است. سعید کرد که سعید

در  -اهللا که حدیثی از رسول هم پس از این بخشی از زمینش را تصاحب کنم؛ آن
شنیدم که  اهللا از رسولاي؟ پاسخ داد:  گفتند: چه شنیده» ام؟! شنیده -باره این
ناحق تصاحب کند، روز قیامت  را به -کسی -هرکه یک وجب از زمینِ« فرمود: می

لذا امکان ندارد که ». شود همین یک وجب از هفت زمین، به دور گردنش پیچیده می
شنیده باشم و باز، بخشی از زمین این زن را تصاحب  اهللا این حدیث را از رسول
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وقتی چنین خبري از زبان پیامبر کنم. هر مومنی که به اهللا و پیامبرش ایمان دارد، 
صادق که شکی در صدقاتش نیست، بشنود، حتی یک وجب از یک زمین را غصب 

یک وجب را از جهت مبالغه بیان فرمود؛ و گرنه، تصاحب یک  اهللا کند. رسول نمی
سانتیمتر نیز همین حکم را دارد و روز قیامت همین یک سانتیمتر از هفت زمین به 

گونه که اهللا متعال  شود؛ زیرا زمین، هفت طبقه است؛ همان ده میدور گردنش پیچی
 فرماید: می

ُ ٱ﴿ ِيٱ �َّ ٰ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  َخلَقَ  �َّ  ٱ َوِمنَ  تٖ َ�
َ
  ]١٢:  الطالق[             ﴾لَُهنَّ ِمثۡ  ِض �ۡ�

 ها را خلق کرد. ست که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن اهللا، ذاتی 

ي یک قطعه از زمین، به مالک آن تعلق دارد؛ یعنی کسی، حق  قهلذا هفت طب
ندارد زیرِ زمین دیگران، تونلی حفر کند. به عنوان مثال: شما زمینی به مساحت نُه متر 

ي شما حق  ي شما قرار گرفته است؛ همسایه مربع دارید که در میان زمین همسایه
از مسیري که از زیرِ زمین شما هاي خود به یکدیگر،  ندارد براي متصل کردن زمین

رو  گذرد، تونل حفر کند. فضاي باالي زمین نیز، به مالک آن، تعلق دارد؛ از این می
ها، و  بان و امثال آن در زمین دیگران، به معناي غصب زمین آن بناي سقف یا سایه

 نارواست.
نی که گردد؛ حتی حیوانات. در آن روز کسا روز قیامت همه چیزِ دنیا محشور می 

اند، با وضعیتی که در این حدیث آمده است، برانگیخته  در دنیا زمینی را غصب کرده
رو  گردد؛ از این ي زمین غصبی به دور گردنشان پیچیده می شوند و هفت طبقه می

رْض اهللالََعَن «فرمود:  پیامبر
َ ْ
َ َمنَار األ لعنت اهللا بر کسی باد که «یعنی:  )1(.»َمْن َ��َّ

ست که براي  هایی هاي زمین، عالمت منظور از نشانه». دهد اي زمین را تغییر میه نشانه
ها را تغییر دهد تا زمینی را  کنند. اگر کسی، این عالمت تعیین حدود اراضی نصب می

باشد؛  هاي اوست، تصاحب کند، از رحمت اهللا، بدور می ي زمین که خارج از محدوده
ن کرده و این، بدین معناست که چنین کاري، در چنین کسی را نفری اهللا زیرا رسول

ي آن بیان شده  شمارِ گناهان کبیره قرار دارد؛ چراکه این وعید یا هشدار سخت درباره
است: هم لعنت و هم به دوش کشیدنِ هفت طبقه از زمین غصبی در روز قیامت. لذا 

 .ز علینقل ا به 1978صحیح مسلم، ش:  )1(
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خواران چه  کنند، یعنی زمین ناحق تصاحب می که امروزه چندین هکتار را به آنان
هایی را که به آنان تعلق  ها با شگردهاي گوناگون زمین وضعیتی خواهند داشت؟! این

ها محروم  هاي این زمین کنند و مردم را از منابع خدادادي و چراگاه ندارد، غصب می
شود؛  ها جزو اموال عمومی مسلمانان محسوب می گردانند! در صورتی که چراگاه می
رو علما  ست. از این ها جزو اموال عمومی ي زمین و عالیم راهها که نشانه چنان هم

اند: منافع عمومی بر منافع شخصی اولویت دارد و صرفاً احیاي یک زمین دلیل  گفته
دار  شود که آن زمین براي همیشه در ملک کسی درآید؛ بلکه حاکم و زمام نمی

شده در چنین زمینی را از تواند با نظرداشت منافع عمومی، ساختمانِ بنا  مسلمانان می
سان دست آن شخص را از  میان ببرد یا درختانِ کاشته شده در آن را قطع کند و بدین

هایی  دار نیز مالک چنین زمین منافع و اموال عمومی کوتاه نماید؛ شخصِ حاکم یا زمام
که  ست. متأسفانه همین نیست؛ بلکه او فقط کارگزار یا مسؤول تأمین منافع عمومی

هاي گوناگون  کوشند که با روش خورد، برخی از مردم می ار زمین تکانی میباز
هاي همسایگان خود را تصاحب کنند! چنین  هاي دیگران یا بخشی از آن زمین زمین

ي مهم و ظریفی را که  افرادي در معرض خطر بسیار بزرگی قرار دارند. اینک نکته
دیواري بسازد و در نماسازي حتی  که اگر شخصی اند، یادآوري کنم؛ این علما گفته

ي یک سانتیمتر به زمین همسایه تجاوز کند، مسؤول است و روز قیامت باید  اندزه به
کنند، چه  که چندین هکتار زمین را غصب می گو باشد. پس آنان در نزد اهللا متعال پاسخ

 وضعیتی دارند؟!
دیگر، از «گفت: به آن بزرگوار  مروان پس از شنیدن این حدیث از زبان سعید

آن زمین را  دانست که امکان ندارد که سعید ؛ زیرا می»خواهم تو هیچ دلیلی نمی
اگر این زن یا اهللا! «دعا کرد و گفت:  ناحق از آن زن تصاحب کند. لذا سعید به

گونه  همین». گوست، چشمانش را کور بگردان و او را در زمین خودش بکُش دروغ
ش نابینا گردید و در همان زمینی که از بابت آن از هم شد؛ آن زن پیش از مرگ

 شکایت کرده بود، در چاهی افتاد و مرد. سعید
بود. آري؛ اهللا متعال دعاي  براي سعید بن زید این، کرامتی از سوي اهللا

تر بیان شد که  را اجابت کرد و در زندگانیِ وي، این را به او نشان داد. پیش سعید
ترین حاکم  زیرا اهللا متعال، عادلشود؛  پذیرفته می -چند کافر باشدهر -دیده دعاي ستم
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باشد؛ لذا  و دادگرترین داور است و از کمالِ حکمت او، دادگري در میان بندگانش می
گونه که  برد؛ همان در نتیجه ظالم، راهی به جایی نمی ستاند. حقّ مظلوم را از ظالم می

 فرماید: اهللا متعال در قرآن کریم می
ٰ ٱ لِحُ ُ�فۡ  َ�  ۥإِنَّهُ ﴿     األ[      ﴾لُِمونَ ل�َّ
 کند.کاران را رستگار نمی راستی که اهللا، ستم به

رو به این داستان و  رساند. از این کاران را به مقصودشان نمی آري؛ اهللا متعال، ستم
تر ذکر شد. این، سنت االهی  بنگرید که پیش وقاص نیز ماجراي سعد بن ابی

گذارد. از اهللا متعال  پاسخ نمی کاران را بی ي بندگان اوست که ظلم و ستمِ ستم ارهدرب
 ي امت را از ظلم و ستم در پناه خویش قرار دهد. خواهیم که همه می

*** 

يِل َ�َقاَل: َما  $وعن جابر بن عبد اهللا -١٥١٥
َّ
يب من الل

َ
ُحٌد داَعِ� أ

ُ
ْت أ ا َحرَضَ مَّ

َ
اَل: ل

َ
ق

 
َّ
َراِ� إِال

ُ
َّ ِمْنَك  َمْقُتوالً يف أْوِل َمْن ُ�ْقَتُل من أْصَحاِب انلَّيِبِّ أ َعزَّ يلَعَ

َ
تُْرُك َ�ْعِدي أ

َ
 ال أ

ِّ
و��

َل  َ�ْ�َ َ�ْفِس رسول اهللا وَّ
َ
اَكَن أ

َ
أْصَبْحَنا، ف

َ
َخَواتَِك َخْ�اً، ف

َ
ِض، َواْسَتْوِص بِأ

ْ
اق

َ
 ف

ً
َّ َديْنا و�نَّ يلَعَ

تِيٍل، َوَدَ�ْنُت َمَعُه 
َ
اْسَتْخرَْجُتُه َ�ْعَد ق

َ
ُه َمَع آَخَر، ف

َ
ْم تَِطْب َ�ْفيِس أْن أتُْرك

َ
رْبِهِ، ُ�مَّ ل

َ
آَخَر يف �

رْبٍ ىلَعَ ِحَدٍة.
َ
ُتُه يف �

ْ
َجَعل

َ
ذنِِه، ف

ُ
َيْوِم َوَضْعُتُه َ�ْ�َ أ

َ
 )1([روایت بخاري] ِستَِّة أْشُهٍر، فإذا ُهَو ك

هنگام مرا  ي جنگ احد، پدرم شب گوید: در آستانه می $جابر بن عبداهللاترجمه: 
ي خویش گمانی جز این ندارم که از میان اصحاب  صدا زد و به من گفت: درباره

شدگان خواهم بود؛ عزیزترین کسی که از خود برجاي  جزو نخستین کشته پیامبر
را ادا کن و سفارش  تویی. قرضی بر گردن من است؛ آن اهللا گذارم، پس از رسول می

نیکی به خواهرانت بپذیر. صبح که فرا رسید، پدرم نخستین کسی بود که  ي مرا درباره
ها را با او در قبرش دفن کردم؛ اما دلم راضی نشد که او  کشته شد. یکی دیگر از کشته

 -را با شخصِ دیگري در یک قبر بگذارم. لذا پس از شش ماه او را بیرون آوردم و او
گاه او  که دفنش کرده بودم؛ جز گوشَش. آن مانند همان روزي بود -بدون هیچ تغییري
 اي به خاك سپردم. را در قبر جداگانه

 ).1352، 1351، ش: (صحیح بخاري )1(
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 شرح
چه میان عبداهللا  هایی از کرامات اولیل ذکر شد. در این حدیث، آن تر نمونه پیش

شبی پیش از جنگ اُحد،  گذشته، آمده است. عبداهللا $بن حرام و پسرش جابر
کنم که نخستین کُشته از میان  : گمان میپسرش جابر را بیدار کرد و به او گفت

ترین فرد براي من،  عزیزترین و محبوب اهللا باشم. پس از رسول اصحاب پیامبر
گاه به او وصیت  را بپرداز و آن تویی. سپس به او وصیت کرد که من قرضی دارم؛ آن

بن نیکی سرپرستی نماید. عبداهللا  ها به نمود که مراقبِ خواهرانش باشد و از آن
هاي  قدر جنگید که به شهادت رسید. شمارِ کُشته وارد میدان نبرد شد و آن حرام

ي احد، به هفتاد تن رسید؛ لذا براي مسلمانان دشوار بود که براي  مسلمانان در غزوه
رو هر دو یا سه نفر را در یک قبر به خاك  هر نفر، یک قبر حفر کنند؛ از این

هاي احد را در یک قبر به  و یکی دیگر از کُشته مسپردند. پیکر عبداهللا بن حرا می
راضی نشد که پدرش با کسی دیگر در یک قبر باشد. از  خاك سپردند؛ اما دلِ جابر

رو پس از گذشت شش ماه قبر پدرش را نبش کرد و پیکر وي را از قبر بیرون  این
 ري گوش، هیچ تغییري نکرده بود. سپس جاب آورد؛ جسد پدرش جز در ناحیه

ي  به وصیت پدرش درباره اي به خاك سپرد. جابر پدرش را در قبر جداگانه
زنی ازدواج نمود. زمانی که  خواهران خویش عمل کرد؛ حتی بدین منظور با بیوه

فََال تََزوَّْجَت بِْ�ًرا تُالَِعُبَك «اطالع یافت، از او پرسید:  از ازدواج جابر پیامبر
َ
أ

 جابر» دیگر بازي کنید؟ اي ازدواج نکردي که بایک یا با دوشیزهآ«یعنی:  »َوتُالَِعبَُها؟
زنی ازدواج کردم که  رو با بیوه خدا! چند خواهر یتیم داشتم؛ از این پاسخ داد: اي رسول

 داري کند. از خواهرانم سرپرستی و نگه
باشد که اهللا متعال  می $گر کرامتی براي ابوجابر، عبداهللا بن حرام این حدیث بیان

نخستین کسی بود که در جنگ احد  ترتیب عبداهللا ؤیاي او را تحقق بخشید و بدینر
چنین پس از گذشت شش ماه که جسدش را از قبر بیرون آوردند،  به شهادت رسید؛ هم

 هیچ تغییري در بدنش جز در گوشِ وي، پدید نیامده بود. این هم از کرامات اوست.
 براي که دنبالچه استخوان مگر شود؛ می خاك و پوسد می مردن از پس انسان بدن

 این از اجساد و است بذر ي دانه مانند قیامت، روز در ها انسان ي دوباره آفرینش
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 تغییر و پوسد نمی السالم علیهم پیامبران اجساد که ست گفتنی آورند. برمی سر استخوان

مَ  اهللاَ  إنَّ « است: فرموده باره این در پیامبر کند؛ نمی ْجَسادَ  األرِْض  ىلَعَ  َحرَّ
َ
نِْبيَاءِ  أ

َ
 )1(؛»األ

 پوسد نمی پیامبري هیچ پیکر لذا ».است کرده حرام زمین بر را پیامبران اجساد اهللا،« یعنی:

 شوند. می برخوردار کرامت این از نیز افراد سایر از برخی گاه شود. نمی خاك و
*** 

ِ� ِمْن أصحاب انلَّيِبِّ  وعن أ�ٍس  -١٥١٦
َ
ٍة  رََجا ِمْن ِعْنِد انلَّيِبِّ خَ  أنَّ رَُجل

َ
ْل يِف يلَ

ا، َصاَر َمَع لُكِّ َواِحٍد ِمْنُهَما َوا
َ
رَتَق

ْ
ا ا� مَّ

َ
ل
َ
يْديِهَما. ف

َ
ِحٌد ُمْظلَِمٍة َوَمَعُهَما ِمْثُل الِمْصَباَحْ�ِ َ�ْ�َ أ

ُه.
َ
 أْهل

َ
 )2([روایت بخاري] َحىتَّ أىت

ها آمده  رده که در برخی از آن[نووي: بخاري، این راویت را از چند طریق نقل ک
 اند.] است: آن دو نفر، اُسید بن حضَیر و عباد بن بِشر بوده

در شبی تاریک از حضور  گوید: دو نفر از اصحاب پیامبر می انسترجمه: 
مانند قرار داشت و چون از  آن بزرگوار بیرون آمدند و پیشاپیش آنان دو نورِ چراغ

ي  که به خانه ک از آنان یکی از آن دو نور باقی ماند تا آندیگر جدا شدند، با هر ی یک
 خویش رسیدند.

 شرح
در باب کرامات اولیا و فضیلت آنان، روایتی بدین مضمون آورده است  /نووي

گوید: اُسید بن حضَیر و عباد بن بِشر در شبی تاریک از حضور  می که انس
مانند قرار داشت و چون از  چراغ بیرون آمدند و پیشاپیش آنان دو نورِ پیامبر
ي  که به خانه دیگر جدا شدند، با هر یک از آنان یکی از آن دو نور باقی ماند تا آن یک

تر  ها چراغانی نبود؛ حتی در کم دانید که در آن زمان، کوچه خویش رسیدند. می
 از حضور پیامبر $اي چراغ روشنایی وجود داشت. این دو صحابی بزرگوار خانه

راه افتادند،؛ پیشاپیش آنان دو چراغ روشن مانند المپ برقی  هایشان به سوي خانه به
ي آنان نبود؛  کرد؛ این، به قصد و خواسته قرار داشت که مسیر حرکتشان را روشن می

 . [مترجم]1407ي  .ك: حدیث شمارهر )1(
 ).3805، 465، 3639، ش: (صحیح بخاري )2(
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دیگر  که از یک مانند را برایشان فراهم فرمود. هنگامی بلکه اهللا متعال این دو نور چراغ
ي خویش  که به خانه آنان یکی از آن دو نور باقی ماند تا آن جدا شدند، با هر یک از

ها بود که با این نور، مسیر حرکتشان را  براي آن رسیدند. این، کرامتی از سوي اهللا
 روشن فرمود.

ي مومن خویش  را در قلب بنده نور معنوي هم وجود دارد که اهللا متعال آن
بینیم که اهللا متعال، علوم گسترده و  و میر افکند تا کرامتی براي او باشد؛ از این می

هاي  که برخی از علما در رشته گشاید؛ چنان ارزشمندي را به روي برخی از علما می
شوند که انسان را  نظیري برخوردار می گوناگون علمی، از مهارت و تواناییِ کم

د اهللا متعال اشاره کر /توان به امام ابوالعباس حرانی دارد؛ از جمله می شگفت وا می به
 728که آن بزرگوار در سال  ي او منت فراوانی بر امت اسالمی نهاد و با این واسطه به

چنان از  گذرد، اما این امت هم هجري وفات نمود و صدها سال از وفاتش می
برد. اهللا متعال دانشی وسیع، فهمی دقیق و استداللی قوي به او  هایش بهره می کتاب

شد. خود  کس در مباحثات علمی بر او چیره نمی اي که هیچ گونه بود؛ به  عنایت کرده
کوشد  کند و می ي باطل و نادرستی بحث می گوید هرکه با من براي اثبات اندیشه می

تا پندار باطلش را با استدالل به آیه یا حدیثی اثبات نماید، همان آیه یا حدیث را 
یه یا حدیث مورد استداللش، ناردستیِ دهم و با استدالل به آ دلیلی بر ضد او قرار می

 کنم. پندار وي را ثابت می
چنین استداللی  اش این ست که به بنده هاي االهی این، یکی از الطاف و نعمت

االسالم وجود  هاي شیخ ظرهادست در من اي فراوانی از این ه کند. نمونهمی عنایت 
آور است؛  شگفت »لواسطيةا العقيدة«اش با قاضی مالکی در  که مناظره دارد؛ چنان

االسالم متقاعد کند؛ اما  کوشید که سلطان را به دستگیرِي شیخ قاضی مالکی می
هاي موجود در مذهب آن شخص، تمام  االسالم با استدالل به اقوال و دیدگاه شیخ
شد و  زده می اي که حتی خود قاضی نیز شگفت گونه کرد؛ به هاي او را پنبه می رشته

ي مذهب ما دارد؟  همه اطالعات درباره الدین چگونه این که تقیکرد  تعجب می
هاي علمی، از جمله در صرف و نحو، و بالغت و زبان  االسالم در تمام رشته شیخ

بدائع «در  /القیم آوري داشت؛ حتی شاگردش ابن عربی، تخصص و مهارت شگفت
دهد  رد و نشان میدا» حمد«و » مدح«هاي  ي تفاوت بحث علمی دقیقی درباره» الفوائد
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ها در زبان عربی، با تقدیم یا تأخیر یک حرف، متفاوت و دگرگون  که مفاهیم واژه
ي صرف و  درباره /گوید: مباحث استادمان شود. وي پس از طرح این مباحث می می

 آور بود. نحو بسیار شگفت
ي پژوهش و دانشِ  االسالم فقط به صرف و نحو، اشتغال نداشت و دامنه شیخ

شناس مشهور، ابوحیان  جا با زبان تر بود. باري وارد مصر شد و آن بسیار گستردهوي 
اي در مدح ایشان دارد که در  ستود؛ حتی قصیده االسالم را می دیدار کرد. وي، شیخ

 بخشی از آن آمده است:
ابوالعباس براي یاري شریعت و حمایت از آن، همان نقشی را ایفا کرد که «یعنی: 

 ».ها انجام داد در برخورد با قبایلی چون مضر براي مقابله با بدعتابوبکر صدیق 
االسالم به مصر رفت، مردم از جمله: ابوحیان در جلسات او حاضر  که شیخ زمانی

االسالم استفاده  گذاشتند و از دانش شیخ شدند و مسایل گوناگون را به بحث می می
االسالم به بحث  اي نحوي را با شیخ هبردند. ابوحیان که دریاي علمِ نحو بود، مسأل می

االسالم نظرِ ابوحیان را رد کرد و گفت: این، اشتباه است. ابوحیان  گذاشت؛ اما شیخ
هاست، در کتاب خود همین را گفته است.  نپذیرفت و گفت: سیبویه که امام نحوي

، باید االسالم فرمود: سیبویه که در علمِ نحو، پیامبر نیست؛ مگر هرچه گفته است شیخ
بپذیریم؟ او در کتابش بیش از هشتاد مورد اشتباه کرده است. ابوحیان از این سخن 

ست که بخاري  ها، داراي همان جایگاهی سخت برآشفت؛ زیرا سیبویه در نزد نحوي
ستود، در  رو ابوحیان که دیروز ابوالعباس حرانی را می در نزد اهل حدیث دارد. از این

 نکوهش او شعر سرود!
که اهللا متعال کرامتی نمایان و قابل حس به آن دو صحابی بزرگوار  ه اینخالص

ي مومن خویش،  چنین اهللا متعال در قلب بنده مانند. هم عنایت فرمود؛ دو نور چراغ
اي  گونه دهد که انسان در پرتو آن نور، پیرامون شریعت االهی به نوري معنوي قرار می

نی پیشِ رويِ اوست. این هم یکی از کرامات ي متون دی گوید که انگار همه سخن می
مند بگرداند و ما  خواهیم که ما را از این نور بهره می ست. از اهللا هاي االهی و نعمت

 را جزو بندگان نیکوکار و دوستان پرهیزگارش قرار دهد.
*** 
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يب هر�رةَ  -١٥١٧
َ
اَل: َ�َعَث رسوُل اهللا وعن أ

َ
�َّ  ق  رَسِ

ً
ة َرْهٍط َ�ْينا َر َعرْشَ ًة، وأمَّ

ابٍِت األنَْصارِيَّ 
َ
ْيَهم اعِصَم بَن ث

َ
َة؛ إهل، فانْطلقوا َحىتَّ إَِذا اَكنُوا بَعل

َّ
ْدأةِ؛ َ�ْ�َ ُعْسَفاَن َوَمك

وا  َتصُّ
ْ
ا�

َ
ُهْم بَِقر�ٍب ِمْن ِمَئِة رَُجٍل َراٍم، ف

َ
ُهْم: َ�ُنو حلياَن، َ�َنَفُروا ل

َ
ُذكُِروا ليَِحٍّ ِمْن ُهَذيْل يُقاُل ل

ا
َ
وا آث

ُ
وا: انِْزل

ُ
حاَط بِِهُم الَقْوُم، َ�َقال

َ
أ
َ
 َمْوِضٍع، ف

َ
َؤا إىِل ا أَحسَّ بِِهْم اَعِصٌم وأْصَحابُُه، جلَ مَّ

َ
ل
َ
َرُهْم، ف

ابٍِت: 
َ
ُ�ُم الَعْهُد َوالِميَثاُق أْن ال َ�ْقُتَل ِمْنُ�ْم أَحداً. َ�َقاَل اَعِصُم بُن ث

َ
ْ�ُطوا بِأيِْديُ�ْم َول

َ
أ
َ
ف

�َُّها الَقْومُ 
َ
ِة اَكفٍِر: � ال أنِْزُل ىلَعَ ِذمَّ

َ
ا أنا، ف مَّ

َ
ْخرِبْ َ�نَّا نَبِيََّك ا�َّ، أ

َ
وا  أ

ُ
َرُموُهْم بِانلّْبِل َ�َقتل

َ
؛ ف

ثَِنِة َورَُجٌل  ُة َ�َفٍر ىلَعَ الَعْهِد والِميثاِق، ِمْنُهْم ُخَبْيٌب، َوَز�ُد بُن ادلَّ
َ
الَث

َ
ِْهْم ث ، َونََزَل إيلَ

ً
اَعِصما

مَّ 
َ
ل
َ
ُل آَخُر. ف اَل الرَُّجُل اثلَّالُِث: َهَذا أوَّ

َ
َر�ُطوُهْم بَِها. ق

َ
ُقوا أْوتَاَر قِِسيِِّهْم، ف

َ
ُنوا ِمْنُهْم أْطل

َ
ا اْسَتْمك

ُوهُ، فأىَب أْن  وهُ واَعجلَ َجرُّ
َ
ْسَوةً، يُر�ُد الَقْتَ�، ف

ُ
الَغْدرِ واهللاِ ال أْصَحُبُ�ْم إنَّ يِل بِهُؤالءِ أ

وهُ 
ُ
َعِة بَْدٍر؛ يَْصَحَبُهْم، َ�َقَتل

ْ
َة َ�ْعَد َو�

َّ
ثَِنِة، َحىتَّ بَاُعوُهما بَِمك ُقوا خِبَُبيٍب، وَزْ�ِد ابِن ادلَّ

َ
، واْ�َطل

َتَل احَلارَِث 
َ
، و�ن ُخَبْيٌب ُهَو �

ً
ِل بِن عبِد َمَناٍف ُخبيبا

َ
فاْ�َتاَع َ�ُنو احلارِِث بن اعِمِر بِن نَْوف

لِبَث ُخَبْيٌب ِعْنَدُهمْ 
َ
ْتلِِه، فاْسَتَعاَر ِمْن َ�ْعِض َ�َناِت  يَْوَم بَْدٍر. ف

َ
أس�اً َحىتَّ أمْجَُعوا ىلَعَ �

وََجدتُه ُ�ْلَِسهُ 
َ
تَاهُ، ف

َ
ٌة َحىتَّ أ

َ
َها َوِ�َ اَغفِل

َ
َدَرَج ُ�َ�ٌّ ل

َ
أاَعَرتُْه، ف

َ
ىلَعَ  احَلارِث ُموىَس �َْسَتِحدُّ بَِها ف

ْزَعًة عَ 
َ
ْخِذهِ َواملوىَس �َِيِدهِ، َ�َفزَِعْت ف

َ
َعَل ف

ْ
�
َ
ْنُت أل

ُ
ُه َما ك

َ
ُتل

ْ
ََشْ�َ أن أ� ختَ

َ
َرَ�َها ُخَبْيٌب. َ�َقاَل: أ

 ِمْن 
ً
ُل قِْطفا

ُ
 يَأ�

ً
َقْد وََجْدتُُه يَوما

َ
ت: واهللاِ َما َرأيُْت أس�اً َخ�اً ِمْن ُخَبْيٍب، فواهللاِ ل

َ
َذلَِك! قال

َة مِ 
َّ
ُموَ�ٌق بِاحَلِديِد َوَما بَِمك

َ
ُه اُهللا ِعَنٍب يف يَِدهِ و�نَُّه ل

َ
ِرْزٌق َرَزق

َ
ْن َ�َمَرٍة، َوَ�نَْت َ�ُقوُل: إنَُّه ل

َعَتْ�ِ 
ْ
َص�ِّ َر�

ُ
ُهْم ُخَبْيٌب: َدُعوِ� أ

َ
اَل ل

َ
، ق وهُ يف احلِلِّ

ُ
ا َخرَُجوا بِِه ِمَن احَلَرِم يِلَْقُتل مَّ

َ
ل
َ
. ف

ً
، ُخَبيْبا

 ْ
َ

ْوال أْن حت
َ
َعَتْ�ِ َ�َقاَل: واهللاِ ل

ْ
َع َر�

َ
َر�

َ
وهُ، ف

ُ
� زِْدُت؛ َ�رَتَ

َ
 أْحِصِهْم ا�ََّسُبوا أنَّ َما يِب َجَزٌع ل

َحداً. وقاَل:
َ
ُتلُهْم بَِدَداً، َوال ُ�ْبِق ِمْنُهْم أ

ْ
 َعَدداً، َوا�

 
ً
َتُل ُمْسلِما

ْ
�
ُ
بَايِل ِحْ�َ أ

ُ
ْسُت أ

َ
ل
َ
يِع ـ أيِّ َجنْ ىلَعَ   ف  ٍب اَكَن هللاِ َمرْصَ

ِ و�ْن �ََش 
َ

 ـــَوَذلَِك يِف َذاِت اإلهل
ْ
ِع ُ�بَ   أ ٍو ُمَمـزَّ

ْ
 ارِْك ىلَعَ أْوَصاِل ِشل

الََة. وأْخرَبَ  تَِل َصرْباً الصَّ
ُ
 ُمْسلٍِم ق

ِّ
أْصَحابَُه  -يَع�: انلَّيِبُّ  -و�ن ُخَبيٌب ُهَو َسنَّ للُِك

نَُّه 
َ
وا �

ُ
ث ابٍت ِحْ�َ ُحدِّ

َ
 اَعِصِم بِن ث

َ
َر�ٍْش إىِل

ُ
ِصيُبوا َخرَبَُهْم، َوَ�َعَث نَاٌس ِمْن ق

ُ
تَِل أن يَْوَم أ

ُ
ق

ِة ِمَن 
َّ
ل َتَل رَُجالً ِمْن ُ�َظمائِِهْم، َ�َبَعَث اهللا لَِعاِصٍم ِمْثَل الظُّ

َ
، وَ�َن �

ُ
يُْؤتَوا �يَِشٍء ِمْنُه ُ�ْعَرف

.
ً
ْم َ�ْقِدروا أْن َ�ْقَطُعوا ِمْنُه َشيْئا

َ
ل
َ
َحَمْتُه ِمْن ُرُسلِِهْم، ف

َ
بِْر ف  )1([روایت بخاري] ادلَّ

 .3045، ش: صحیح بخاري )1(
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 -گروهی ده نفره را براي تجسس اهللا وید: رسولگ می ابوهریرهترجمه: 
را به فرماندهیِ  فرستاد و عاصم بن زید انصاري -آوري اطالعات از دشمن وجمع

ة«ي  که به منطقه راه افتادند تا این ها به آنان گماشت. آن
َ
» مکه«و » عسفان«در بین  »َهْدأ

ن رسید. نزدیک به صد مرد لحیا رسیدند. خبرشان به یکی از طوایف هذیل به نامِ بنی
تیرانداز از این طایفه به تعقیب مسلمانان پرداختند و جاي پاي مسلمانان را دنبال 

که عاصم و یارانش از حرکت دشمن باخبر شدند، به جایی پناه بردند.  کردند. همین
تیراندازان دشمن، مسلمانان را محاصره کردند و گفتند: پایین بیایید و تسلیم شوید؛ به 

گفت: اي  یک از شما را نکُشیم. عاصم بن ثابت دهیم که هیچ شما قول می
 روم. یا اهللا! خبرِ ما را به پیامبرت همراهان! من که با امان هیچ کافري پایین نمی

را کُشتند. سه نفر از  ها تیراندازي کردند و عاصم سوي آن برسان. سپس کافران به
ن دثنه و مردي دیگر بر عهد و پیمانی که کافران هاي خُبیب و زید ب مسلمانان به نام

هایشان  که بر این سه نفر دست یافتند، تارهاي کمان دادند، پایین رفتند. کافران همین
ها بستند. سومین مرد گفت: این، نخستین خیانت و  را باز کردند و ایشان را با آن

تانم که کشته شدند، الگوي آیم و این دوس ست؛ به اهللا سوگند که با شما نمی وفایی بی
من هستند. پس او را کشیدند تا با خود ببرند؛ و چون مقاومت کرد، او را کُشتند و 

دو را در مکه فروختند.  خُبیب و زید بن دثنه را با خود بردند و پس از جنگ بدر، آن
پسران حارث بن عامر بن نوفل بن عبدمناف، خبیب را خریدند؛ خُبیب، در جنگ بدر 

که تصمیم گرفتند که او  مدتی در اسارت آنان بود تا این ارث را کشته بود. خبیبح
را بکُشند. خبیب از یکی از دختران حارث، تیغی گرفت تا موهاي زاید خود را با آن 

آمد. ناگاه متوجه  اش نزد خبیب بتراشد. در این میان که آن زن متوجه نبود، پسربچه
تیغ را در دست دارد، پسر او را روي پاهایش  شد و دید که خبیب در حالی که

ترسی بچه  فهمید و گفت: می نشانده است؛ لذا سخت ترسید و جیغی زد که خبیب
گوید: به اهللا سوگند، هیچ اسیري  کنم. آن زن می را بکُشم! من هرگز این کار را نمی

کم بسته شده بهتر از خبیب ندیدم. به اهللا سوگند، در یکی از روزها که با زنجیري مح
اي در مکه نبود.  ي انگوري در دست داشت و آن زمان هیچ میوه بود، دیدم که خوشه
کرد. هنگامی که  گفت: این، رزقی بود که اهللا نصیبِ خبیب آن زن همواره می

حارث خبیب را از حرم بیرون بردند تا او را بیرون از حرَم بکُشند، خبیب به آنان  بنی
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ها او را رها کردند و او دو رکعت  دو رکعت نماز بخوانم. آنگفت: اجازه دهید تا 
کردید که من از روي ترس و  نماز گزارد و گفت: به اهللا سوگند، اگر گمان نمی

خواندم. یا اهللا! یکایک آنان را هالك  تر نماز می کنم، حتماً بیش تابی چنین می بی
یک از آنان را  کن و هیچ نابود -یکی پس از دیگري -ها را جداي از هم گردان و آن

 باقی نگذار. و سپس شعري بدین مضمون گفت:
شوم، باکی ندارم که بر کدامین پهلو بیفتم؛ این،  [اینک که مسلمان کشته می

ي بدن را نیز خجسته  تکه خاطر اهللا متعال است که اگر بخواهد، اندام تکه به
 )1(گرداند.] می

ندن براي هر مسلمانِ اسیري را که خُبیب نخستین کسی بود که سنت نماز خوا
همان روز خبر عاصم و همراهانش را به یاران  شود، بنا نهاد. پیامبر دفاع کشته می بی

یکی از بزرگان قریش را کشته بود؛ لذا قریشیان  خویش اعالم فرمود. عاصم
اي از  اطالع یافتند، گروهی را فرستادند تا قطعه که از کشته شدن عاصم همین
اي ابرمانند از زنبوران عسل براي  را براي شناسایی بیاورند؛ اما اهللا متعال سایه بدنش
داري کردند و  ي او در برابر فرستادگان قریش نگه  فرستاد که از جنازه عاصم
 را جدا کنند. اي از بدنِ عاصم ها نتوانستند پاره ترتیب این بدین

ها،  اي از آن وجود دارد که پاره[نووي: احادیث فراوانی پیرامون کرامات اولیا 
تر در همین کتاب گذشت؛ از جمله: حدیث آن نوجوانی که نزد راهب و ساحر  پیش
رفت؛ و نیز حدیث جریج، و حدیث سه نفري که درون غار گیر افتادند و  می

گفت: باغِ فالنی را آبیاري  طور حدیث مردي که از ابر صدایی شنید که می همین
 باره در دست است.] دالیل فراوان و مشهوري در ایندر هر حال  )2(کن.

 مترجم در همین معنا گوید: )1(
 جـان سپـارم بهــر اهللا در ره دیـن باکی نیست چون که میرم بر دین  
 کـه همه بهـر اوست، اوست متیـن یـن بابــتنیسـت مـرا غـم از ا 

 .567، 12، 264، 31ي  به ترتیب، ر.ك: احادیث شماره )2(
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اَل: َما َسِمْعُت ُ�َمرَ  $وعن ابن عمرَ  -١٥١٨
َ
  ق

ّ
َذا، إِال

َ
ُظنُُّه ك

َ
 أل

ِّ
: إ� طُّ

َ
َ�ُقوُل ليَِشٍء �

. َما َ�ُظنُّ
َ
 )1([روایت بخاري] اَكَن ك

ي چیزي  نشنیدم که درباره گاه از عمر گوید: هیچ می $ابن عمرترجمه: 
 شد. که مطابق گمانش می ، مگر این»گمانم در این مورد، چنین است: «بگوید

 شرح
 باب کرامات اولیا و فضیلتشان را با ذکر حدیثی از ابوهریره /مولف

ي عاصم بن ثابت انصاري و همراهانش ادامه داده است؛ ماجرا از این قرار بود  درباره
آوري اطالعات از تحرکات  معآنان را که ده نفر بودن، براي تجسس و ج که پیامبر

ي هذیل از  دشمن گسیل فرمود. زمانی که به نزدیکی مکه رسیدند، گروهی از قبیله
حضور نیروهاي تجسس و اطالعات، باخبر شدند و نزدیک به صد تیرانداز به دنبال 

ها را به محاصره درآوردند و از آنان خواستند بدون مقاومت  آنان به راه افتادند و آن
کس را نکُشند.  ها نداشته باشند؛ حتی قول دادند که هیچ شوند تا کاري با آن تسلیم
گفت: محال است که زیر پیمان یک کافر، پایین بروم؛ زیرا کسی که در  عاصم

 ورزد. باري ابوموسی اشعري پیمانش با اهللا خیانت کند، به بندگان او نیز خیانت می
دار  ت که یک نصرانی را به عنوان حساباجازه خواس اي به عمر بن خطاب در نامه

در  داري، توانمند بود. عمر المال استخدام کند؛ زیرا آن شخص در حساب بیت
من به کسی که به اهللا و پیامبرش خیانت کرده است، «چنین نوشت:  پاسخ ابوموسی

لمال ا رو نباید به سرپرستی بیت کار است؛ از این ؛ زیرا هر کافري، خیانت»اعتماد ندارم
دوباره این درخواست را مطرح کرد و یادآوري نمود که  گماشته شود. ابوموسی

 چنین نوشت: اي به ابوموسی در نامه ست. عمر دار توانمندي این مرد، حساب
 الرحيم رمحناهللا ال �سم

 ي اهللا، عمر بن خطاب به ابوموسی؛ نصرانی، مرد. والسالم. از امیرمومنان، بنده
جمله: نصرانی مرد؛ یعنی چنین فرض کن که او مرده است؛  یک کلمه در یک

به  داشت ابوموسی شود؟ لذا چشم المال تعطیل می مگر با مرگ او محاسبات بیت
 استخدامِ آن نصرانی پایان یافت.

 .3866، ش: صحیح بخاري )1(
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که با عهد و پیمان کافران تسلیم شـود،   نیز از این که عاصم بن ثابت خالصه این
هـا شـروع بـه     ها، کافر و غیرقابـل اعتمـاد بودنـد. آن    لیها هذی خودداري کرد؛ زیرا آن

 #تیراندازي کردند و این ده صحابی را به رگبار بسـتند؛ عاصـم و شـش تَـن دیگـر     
کشته شدند و سه نفر باقی ماندند. این سه نفر گفتند: به پیمان خـویش وفـا کننـد یـا     

سـپس تارهـاي   ها ایـن سـه نفـر را دسـتگیر کردنـد و       شویم. هذیلی نکنند، تسلیم می
ها بستند. سومین مرد گفت: این، نخسـتین   هایشان را باز نمودند و ایشان را با آن کمان

آیـم و ایـن دوسـتانم کـه کشـته       ست؛ به اهللا سوگند که با شما نمی وفایی خیانت و بی
شدند، الگوي من هستند. پس او را کشیدند تا با خود ببرند؛ و چون مقاومت کـرد، او  

دو را در  بیب و زید بن دثنه را با خود بردنـد و پـس از جنـگ بـدر، آن    را کُشتند و خُ
اي از اهالی مکه خبیب را خریدند؛ زیرا خُبیب، در جنگ بدر یکی  مکه فروختند. عده

کـه تصـمیم    مدتی در اسـارت آنـان بـود تـا ایـن      از بزرگانشان را کشته بود. خبیب
رفت؛ خبیب  اي نزد خُبیب ت، پسربچهگرفتند که او را بکُشند. در یکی از ایام اسار

سوزي، آن پسربچه را روي پاهایش نشـاند و نـوازش    طبق عادت هر آدم مهربان و دل
ورزیـد، بدانیـد کـه ایـن،      ها و خردساالن مهر و محبـت مـی   کرد. اگر شما نیز به بچه

اش را نصـیب   رحمـت ویـژه   ي رحمت االهی نسبت بـه شماسـت؛ زیـرا اهللا    نشانه
گردانـد. بـاري    گرداند و آنان را از رحمت خویش برخوردار مـی  بانش میبندگان مهر

بوسـیدند.   را مـی  $را دید که به گمـانم حسـن و حسـین    پیامبر اقرع بن حابس
َمْن ال يَـرَْحْم «فرمود:  ام. پیامبر یک از آنان را نبوسیده گفت: من ده فرزند دارم و هیچ

چنـین مـادر    هم». گیرد زد، مورد رحمت قرار نمیکسی که مهر نور«یعنی:  )1(؛»ال يُرَْحمْ 
پرسیدند: آیا شـما،   از پیامبر  نشین  اي بادیه گوید: عده می &ي صدیقه مومنان، عایشه

گفتند: ولی به اهللا سوگند که ما، کودکانمان را ». بله«بوسید؟ فرمود:  کودکان خود را می
ْمِلُك إِْن اكَ «فرمود:  بوسیم. پیامبر نمی

َ
َو أ

َ
یعنـی:   )2(؛»نَزَع ِمْن قُلُو�ُِ�ْم الرَّمَحـَة؟ اهللاَن أ

توانم بـراي شـما    هاي شما برداشته است، من نمی وقتی اهللا، رحم و مهربانی را از دل«
را کـه در حـالِ    اهللا گوید: پسرِ دختـر رسـول   می $اسامه بن زید». کاري انجام دهم

 . [مترجم]898ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
 . [مترجم]231ي  ر.ك: حدیث شماره )2(
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گفت: اي  سرازیر شد. سعد اهللا مرگ بود، به ایشان دادند؛ اشک از چشمان رسول
 يف قُلُـوِب «فرمود:  خدا! این چیست؟ پیامبر اکرم رسول

َ
هِذهِ رمَْحَـٌة َجَعلََهـا اُهللا َ�َعـاىل

َما يَرَْحُم اُهللا ِمْن ِعبَاِدهِ الرُّمَحَاءَ  ست کـه اهللا متعـال، در    این، رحمتی«یعنی:  )1(؛»ِعبَاِدهِ، َو��َّ
کنـد کـه رحـم و شـفقت داشـته       بندگانی رحم مـی دل بندگانش نهاده است و اهللا، به 

 ».باشند
که قلبی مهربان داشت، آن پسربچه را روي زانوان خویش نشـاند؛ وي،   خُبیب

تر از اهل خانه تیغی گرفته بود تا موهاي زاید خویش را بتراشد. آن بچه مشـغول   پیش
که تیـغ در   دید خبر، که ناگاه مادرش او را روي پاي خُبیب بازي بود و مادرش بی

دستش بود! گمان کرد که خُبیب فرصتی براي انتقام پیـدا کـرده اسـت! اي واي؛ ایـن     
، آن صحابیِ بزرگـوار،  ام را خواهد کُشت؛ اما خبیب اسیر چه خواهد کرد؟ او، بچه

ترسی بچه را بکُشم؟!  دار بود و چون از جیغ مادر به موضوع پی برد، فرمود: می امانت
گوید: بـه اهللا سـوگند، هـیچ اسـیري بهتـر از       کنم. آن زن می نمی من هرگز این کار را

خبیب ندیدم. به اهللا سوگند، در یکی از روزها که با زنجیري محکم بسـته شـده بـود،    
اي در مکـه نبـود. آن    ي انگوري در دست داشت و آن زمان هیچ میـوه  دیدم که خوشه
کرد. ایـن، ماننـد داسـتان     گفت: این، رزقی بود که اهللا نصیبِ خبیب زن همواره می

 فرماید: گونه که اهللا متعال می باشد؛ همان می &مریم
ۡ ٱ َزَ�رِ�َّا َهاَعلَيۡ  َدَخَل  ُ�ََّما﴿ ۖ قٗ رِزۡ  ِعنَدَها وََجدَ  َراَب ِمحۡ ل ٰ  َ�مُ َمرۡ َ�ٰ  قَاَل  ا َّ�

َ
 َذ�ۖ َ�ٰ  لَكِ  �

ِۖ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  قَالَۡت  َ ٱ إِنَّ  �َّ ٓ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ   ﴾٣٧ ِحَساٍب  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا
  ]٣٧: آل عمران[ 
یافت. گفت: اي مریم! این شد، نزدش غذا میهرگاه زکریا وارد محراب (و عبادتگاه) او می 

حساب روزي روزي از کجا برایت آمده است؟ پاسخ داد: از نزد اهللا؛ اهللا هر که را بخواهد، بی
 دهد.می

اي از  بود که از آسـمان سـفره   اي خبیبآري؛ این، کرامتی از سوي اهللا متعال بر
اي وجـود نداشـت. خبیـب     فرو فرستاد؛ و آن فصل در مکه میوه انگور براي خُبیب

کـه   -که تصمیم گرفتند که او را به قصاص پدر خویش مدتی اسیر آن مردم بود تا این

 . [مترجم]931ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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داشـتند،   جا که حرمت حرَم را نگه می بکُشند؛ اما از آن -خبیب او را در بدر کشته بود
شـود: اگـر    خبیب را از حرم بیرون بردند تا او را بیرون از حرَم بکُشند. یـادآوري مـی  

ي  کسی بیرون از حرَم مرتکب قتل شود و سپس وارد حرم گردد، کشتنش در محدوده
 فرماید: حرم جایز نیست؛ زیرا اهللا متعال می

  ]٩٧: آل عمران[                                                           ﴾اَءاِمنٗ  َ�نَ  ۥَدَخلَهُ  َوَمن﴿
 هر کس واردش شود، در امان است. 

ست که در جاهلیت وجود داشت و اسالم، آن را تأیید کرد. حال ایـن   این، قانونی
رَم پنـاه مـی    شود که با این وصف، جنایت پرسش مطرح می برنـد؛ در ایـن    کاران به حـ

کُشیم؛ بلکـه آنـان را در    ها را در درون حرم نمی یم: آنگوی صورت چه باید بکنیم؟ می
گـاه کـه از حـرم بیـرون      دهیم تا ناگزیر شوند که حرم را ترك کنند و آن تنگنا قرار می

دهـیم؟ علمـا    کنیم. ولی چگونه آنـان را در تنگنـا قـرار مـی     رفتند، آنان را مجازات می
دهیم؛ و با  ي داد و ستد نمی ها اجازه نداریم و به آ اند: آب و غذا را از آنان باز می گفته

 گوییم. آنان سخن نیز نمی
هـا او را رهـا    به آنان گفت: اجازه دهید تا دو رکعـت نمـاز بخـوانم. آن    خبیب

کردید که مـن   کردند و او دو رکعت نماز گزارد و گفت: به اهللا سوگند، اگر گمان نمی
خوانـدم. یـا اهللا! یکایـک     نماز مـی تر  کنم، حتماً بیش تابی چنین می از روي ترس و بی

نـابود کـن و    -یکـی پـس از دیگـري    -ها را جداي از هـم  آنان را هالك گردان و آن
 یک از آنان را باقی نگذار. و سپس این شعر را سرود: هیچ

بَايِل ِحْ�َ 
ُ
ْ�تَُل فَلَْسُت أ

ُ
يِع   ُمْسِلمـاً  أ  ىلَعَ أيِّ َجنٍْب اَكَن ِهللا َمرْصَ

 ــِه و�ْن �َشَ ـِت اإللَ وََذلَِك يِف َذا
ْ
ٍو مُ   أ

ْ
ِع ـُ�بَارِْك ىلَعَ أوَْصاِل ِشل  َمزَّ

شوم، باکی ندارم که بر کدامین پهلو بیفتم؛ این،  اینک که مسلمان کشته می«یعنی: 
ي بدن را نیز خجسته  تکه خاطر اهللا متعال است که اگر بخواهد، اندام تکه به

 )1(».گرداند می

 مترجم در همین معنا گوید: )1(
 جـان سپـارم بهــر اهللا در ره دیـن ی نیست چون که میرَم بر دینباک 

 کـه همه بهـر اوست، اوست متیــن نـیسـت مـرا غـم از ایـن بـابت  
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اي داد که در آن فصل در  بود که اهللا متعال به او میوههاي آن مرد  لذا از کرامت
چنین  نمود. هم شد و او با دستانی بسته به زنجیر از آن میوه تناول می مکه یافت نمی

دفاع  او نخستین کسی بود که سنت نماز خواندن براي هر مسلمانِ اسیري را که بی
چنین او بر ضد  فرمود. هم این روش را تأیید شود، بنا نهاد و سپس پیامبر کشته می

 این قوم بددعایی کرد و دعایش اجابت شد.
که از  یکی از بزرگان قریش را کشته بود؛ لذا قریشیان همین عاصم بن ثابت

اي از بدنش را براي  اطالع یافتند، گروهی را فرستادند تا قطعه کشته شدن عاصم
فرستاد  از زنبوران عسل براي عاصماي ابرمانند  شناسایی بیاورند؛ اما اهللا متعال سایه

ها  ترتیب این داري کردند و بدین ي او در برابر فرستادگان قریش نگه  که از جنازه
 را جدا کنند. اي از بدنِ عاصم نتوانستند پاره

ها را در این باب یادآوري  اي از آن پاره /کرامات فراوانی ثابت است که مولف
د: از اصول اهل سنت و جماعت، این است که به گوی می /االسالم کرده است. شیخ

که اهللا متعال به دست دوستان خویش جاري  )1(کرامات اولیا و علوم و مکاشفاتی
هاي پیشین نیز وجود  گوید: کرامات در امت چنین می سازد، باور دارند. وي هم می

هایی از  هکه در صدر این امت تا روز قیامت وجود دارد. و نمون چنان داشته است؛ هم
 ذکر کرده است. »الفرقان ب� أويلاء الشيطان وأويلاء الرمحن«کرامات اولیا را در کتابش 

*** 

باشد؛ بر خالف کارهایی  ي ولی می تر بیان شد، بروز کرامت بدون سعی یا اراده گونه که پیش همان )1(
ها و عبادت و تعظیم شیاطین که شرك اکبر است، انجام  که صوفیه و جادوگران از طریق تقرب به جن

شوند تا به گمان باطل خویش، پرده کنار رود و به مکاشفاتی  ها مرتکب این شرك می دهند؛ آن می
دست یابند! اما کرامات دوستان راستین پروردگار، کامالً متفاوت از تردستی و جادوي جادوگران و 

 باشد. مدعیان کشف و مکاشفه می
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	231- باب: فضیلتِ کسی که به روزهداری افطاری بدهد و نیز فضیلتِ روزهداری که نزدش چیزی خورده شود و دعای کسی که میخورد برای روزهدارِ حاضر و میزبان
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	240- باب: فضیلت آسانگیری و بزرگمنشی در خرید و فروش و داد و ستد، و ادا کردنِ خوب و مطالبهی نیکو، و نیز بزرگتر یا سنگینتر گرفتنِ پیمانه یا ترازو و نهی از کمفروشی؛ و فضیلتِ مهلت دادن ثروتمند به تنگدست در بازپرداخت بدهیاش یا گذشت از قرضِ او
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	13- کتاب: حمد و ستایش، و شکر و سپاسِ الله متعال
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